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Pelle Molin-sällskapet hade vid verksamhetsårets slut 58 betalande medlemmar, tyvärr en 

minskning jämfört med föregående år.  

 

Styrelsen har haft fem styrelsemöten under verksamhetsåret. Ett styrelsemöte blev avblåst 

med mycket kort varsel p g a Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Ett styrelsemöte har 

därefter ägt rum via dator och telefonkontakt. Ärendet gällde då att ställa in årets Tal vid 

stenen och att medlemsavgiften för innevarande verksamhetsår även ska gälla för kommande 

verksamhetsår. Styrelsen var överens om att det kändes övermaga att begära medlemsavgift 

för ett år då sällskapet varken kunde anordna ett Tal vid stenen eller medlemmarna får en 

årsskrift.   

 

Arkivgruppen har haft tre möten. Arbetsuppgiften har varit att katalogisera och eventuellt 

gallra Mariann Hedmans arkiv med handlingar som rör Talet vid stenen och Pelle Molin-

sällskapet. Paul Gerdin har ordnat med en mycket bra överenskommelse med Sollefteå 

kommunarkiv. Planeringen var att leverera material till kommunarkivet den 16 mars, samma 

dag då vi ställde in styrelsemötet p g a Folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Arkivgruppen har bestått av Mariann H, Birgitta L, Paul G och Anders S.  

 

Redaktionsgruppen har haft två möten, förutom telefon- och mail-kontakt. 

Redaktionsgruppen har bestått av Birgitta L, Elisabet N, Nils B.  

 

Årets talare var Mariann Hedman, som talade under rubriken 35 röster om Kulturkamp i Norr, 

som är Pelle Molin-sällskapets devis. Mariann är en av initiativtagarna till både Talet vid 

stenen och senare till Pelle Molinsällskapet.  

Åhörarna fick en både roande och tänkvärd exposé över olika infallsvinklar på sällskapets 

devis.  Vilken bredd och variation av ämnen de olika talen vid stenen har innehållit! Så har det 

också färgstarka personer som varit talare.  

 

Årets kulturpristagare var Sandra Berg Mozard, uppvuxen i Lungsjön, utanför Ramsele, 

nu boende i Härnösand. Motiveringen var ”för ett mångsidigt konstnärskap, i samarbete med 

regionala och nordiska kulturinstitutioner. ”I länet har hon samarbetat med Länsmuseet, 

Norrdans och Nordiska Kammarorkestern. 

  

Filmen Ådalens poesi visades i samband med en filmfestival i Näsåker den 14 – 15 mars.  

Nils B visade filmen och Birgitta L ordnade ett bord med Pelle Molin-sällskapets broschyrer. 

Sällskapet tog inte inträde, men överraskades av frivilliga penninggåvor. 

 



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

sällskapen samt med Hembygdsföreningen i Sollefteå. Pelle Molinsällskapet disponerar 

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

Det samarbete mellan länets litterära sällskap som tidigare har funnits, har återupptagits. Ett 

arrangemang kallat I gott litterärt sällskap ägde rum den 19 och 20 oktober 2019 på 

Länsmuseet Murberget. Programmet bestod av bland annat föreläsningar, uppläsningar, 

presentationer av författarna och författarsällskapen. Birgitta L medverkade genom att läsa en 

text av Pelle Molin. Musikinslag och en workshop för unga skrivare fanns också med i det 

digra programmet. 

  

Styrelsen tackar våra annonsörer som gör det möjligt för oss att ge ut vår årsskrift. 

  

Styrelsen ser fram emot att utveckla befintliga samarbeten och att åter kunna anordna  

Talet vid stenen.  

 

 

 

Sollefteå den 1 juli 2020 
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Birgitta Lind, ordförande   Elisabet Norén, sekreterare 
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Alf Bergqvist, kassör   Anders Söderqvist, ledamot och vice 

    ordförande 
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Nils Berglund, ledamot och it-ansvarig  Paul Gerdin, suppleant 
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Johan Ekman, suppleant 

 

 
 

 


