
Pelle Molinsällskapets verksamhetsberättelse 2018-2019 
 
Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret: 

 

Ordförande:  Birgitta Lind 

Vice ordförande:  Vakant 

Sekreterare:   Elisabet Norén, (vald följande styrelsemöte, 27 aug) 

Kassör:   Alf Bergkvist 

Ledamöter:   Nils Berglund och Anders Söderqvist 

Suppleanter:  Johan Ekman, Paul Gerdin,  

Valberedning:  Inger Arnström-Sjöblom, Mariann Hedman och 

   Jenny Larsson 

Revisorer:   Tore Fors och Rolf Könberg 

 

Sammanträden: Pelle Molinsällskapets styrelse har verksamhetsåret 2018-2019 haft fem 

protokollförda styrelsesammanträden samt ett konstituerande. 
 

Redaktion för årsskriften har ordföranden varit, med benäget bistånd av Nils Berglund, 

som spelade in hela Talet vid Stenen, inklusive sånger. Anders Söderqvist tog omslagsbilden 

av Holger Perssons relief ”Långdans medan mor väntar”. Årsskriften trycktes som tidigare 

hos McBläck, men för att få ner tryckkostnaden valde styrelsen att trycka i svartvitt, något 

som sänkte kostnaden betydligt, utan att totalintrycket har försämrats   

 

Medlemsantal: Vid verksamhetsårets slut har sällskapet 70 betalande medlemmar.  

 

Medlemsavgiften: höjdes på föregående årsmöte från 150 kr till 200 kr för enskild medlem 

och från 50 kr till 75 kr för familjemedlem. Någon minskning av antalet medlemmar, p g a 

höjningen av medlemsavgiften, har inte märkts av.  

Sällskapet har sitt säte i Sollefteå, men medlemmarna är spridda över hela Sverige. De flesta 

medlemmar bor dock i Ådalen. Hedersmedlemmar är John Steen Holm och Merete Holm, 

Bodö samt Björn Nässén, Göteborg. 
 

Samarbeten: Pelle Molinsällskapet samarbetar med Laura Fitinghoff-och Emil Hagström-

sällskapen samt med Hembygdsföreningen i Sollefteå. Pelle Molinsällskapet disponerar 

kammaren i Mobäcksstugan i Ådalsbyn med en utställning om Pelle Molin. 

 

Talet vid stenen: Talare vid stenen 8 juli 2018 var musikern och juristen Per Herrey, som i 

sin tidiga barndom bodde i flygelbyggnaden till Molingården med föräldrar och syskon.  

Per Herrey har engagerat sig mycket i kampen för att behålla Sollefteå sjukhus som 

akutsjukhus. Per Herrey sjöng också några egna sånger. Ordförande överlämnade en Pelle 

Molin-plakett och blommor. 

 

Årets stipendiater: Pelle Molin-stipendiet tilldelades i år Sara Parkman och Samantha 

Ohlanders. De har spelat folkmusik tillsammans under de senaste tio åren, där de blandar 

samhällsdebatt och politik  med folkmusikaliska traditioner, från bland annat den kvinnliga 

fäbodkulturen. Stipendiet överräcktes av kommunfullmäktiges ordförande Mikael Sjölund.  

 

Stipendiemotiveringen lyder: 

”Sara Parkman och Samantha Ohlanders har tillsammans i sin scenkonst utvecklat ett 

uppstudsigt och nyskapande tillvaratagande av såväl musikaliska som andra traditioner.  

Deras intresse för folklig kultur och historia är i Pelle Molins anda.”    



Övriga händelser: 

 

Ordföranden har under året deltagit i möten på Västernorrlands museum inför en 

litteraturfestival som äger rum på museet den 19 – 20 november 2019. Arrangörer är länets 

litterära sällskap med ekonomiskt stöd av regionen och Statens Kulturråd.  

 

 

Pelle Molinsällskapets styrelse tackar för ett gott samarbete och hälsar våra nya medlemmar 

under året varmt välkomna. Styrelsen ser med tillförsikt fram emot ett nytt verksamhetsår. 

 

 

Sollefteå den 8 juli 2019 

 

 

 

 

 
---------------------------------------------  --------------------------------------------- 
Birgitta Lind, ordförande   Elisabet Norén, sekreterare 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------  ----------------------------------------------- 

Alf Bergqvist, kassör   Nils Berglund, ledamot och it-ansvarig 

 

 

 

 

------------------------------------------------  ----------------------------------------------- 

Ander Söderqvist, ledamot   Paul Gerdin, suppleant 

 

 

 

 

 

------------------------------------------------  

Johan Ekman, suppleant 


