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Karin Boye Sällskapet
M e d d e l a n d e n 

Nr 2, 2002

Karin Boye Sällskapets Medlemmar kallas till

Årsmöte
lördagen den 23 mars kl 14.30

i

Wendela Hebbes Hus, Södertälje.
Adress:
Vettersgatan 4, 151 71 Södertälje.

Färdbeskrivning:
Med pendeltåg stiger du av vid ändstationen Södertälje Centrum. Utanför finns
vägvisning. Det är bara 446 meter. Med bil från Stockholm åker du av första
avfarten och svänger till höger omedelbart efter bron. Därefter i en rundsväng

under bron. Kör längs med kanalen och du är efter ett par hundra meter vid
huset.
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Program:
14.30-15.00 Samling med förtäring
15.00-16.00 Årsmötesförhandlingar (se dagordning nedan)
16.00-16.15 Paus
16.15-16.30 Emil Lundahl framför sina tonsättningar
16.30-17.00 Anna Britt Piuva talar om Karin Boyes journalistik
17.00-17.45 Per Eric Mattsson, ordförande i Wendelas vänner, berättar om

Wendela Hebbe och om verksamheten i huset.

Dagordning för årsmötet:
1 Mötets öppnande.
2 Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen under verksamhetsåret 2000.
3 Godkännande av årsmötets utlysning.
4 Godkännande av årsmötets dagordning.
5 Val av mötesordförande
6 Val av mötessekreterare.

7 Val  av två  justeringsmän.
8 Verksamhetsberättelse.
9 Ekonomisk berättelse.
10 Revisionsberättelse.
11 Beslut om ansvarsfrihet.
12 Beslut om disposition av överskott / underskott  från  det gångna

   verksamhetsåret.
13 Fastställande av medlemsavgift för nästkommande verksamhetsår.

14 Val av ordförande för sällskapet under det kommande verksamhetsåret.
15 Val av övriga styrelseledamöter för det kommande verksamhetsåret.
16 Val av två revisorer.
17 Val av valberedning (två ledamöter).
18 Förslag till stadgeändringar.
19 Övriga frågor.
20 Mötets avslutande.
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Verksamhetsberättelse 2001

Styrelsens arbete
Styrelsen har under 2001 bestått av Barbro Abrahamsson,  Barbro Hemmälin,
Emil Lundahl,  Ingrid Malm,  May Mehlin,  Hans Mehlin,  Anna-Britt Piuva,
Carl-Gustav Plogfeldt, och Rune Tideholm. Styrelse har haft 8 styrelsemöten
(29/3, 26/4, 16/8, 20/9, 17/10, 22/11, 31/1 och 12/2) samt 3 utskicksmöten. 3

meddelanden har skickats ut till medlemmarna.

Donationer
Under sommaren deponerades en gipsavgjutning i marmor av Ylva Lindgrens
och Jan-Erik Björks staty ”Diktarinnan Karin Boye”, till Karin Boye rummet i
Huddinge. Det är en stor ära för Sällskapet att få ha gipsavgjutningen hos oss.

Erik Lindholm har donerat sin samlade dokumentation om Karin Boye till

Sällskapet. Här ingår en stor mängd ljudinspelningar från intervjuer och
föredrag, brev, bilder och dokument om Karin Boye och Sällskapet. Vi tackar
varmt för denna värdefulla gåva.

Informationsverksamhet
En ny informationsfolder om Karin Boye Sällskapet har satts samman med
uppdaterade uppgifter och har tryckts digitalt på lite tjockare färgat papper.
Exempel på Karin Boye litteratur har också satts samman i en separat lista och
ska läggas inne i informationsfoldern när den delas ut.

Karin Boye Sällskapets populära internetpresentation har fått en ny adress:
karinboye.nu. Den gamla fungerar naturligtvis fortfarande, men den nya gör
det enklare att minnas och meddela muntligt.
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I samarbete med bostadsrättsföreningen Mässen på Skeppargatan i Stockholm
tar styrelsen fram en minnesplakett till huset där Karin Boye bodde. Styrelsen
undersöker också möjligheten att sätta upp en plakett på Karin Boyes träd i
Uppsala.

Programverksamhet
Ett välbesökt program ”Karin Boye – en diktare i tiden” ägde rum i Wendela

Hebbes hus i Södertälje. Björn Julén och Lena Granhagen medverkande.

May och Hans Mehlin visade bildspel i Vårby Gårds kyrka den 18/9.
Arendals bibliotek i Norge köpte ett exemplar av Sällskapets utställning som
turnerade runt i bygden.

Ett större Karin Boye-program har satts ihop inför ett planerat besök på
Hanaholmen utanför Helsingfors, men programmet sköts upp till våren 2002.

Sällskapet har fått ett bidrag på 20.000 kr för detta

Under året har Karin Boye rummet besökts av omkring 75 personer. Tyvärr
måste vi beklaga, att ej flera haft tillfälle att se rummet, som är beläget i
Huddinge kommunalhus. Det har både för- och nackdelar att rummet är inrymt
i ett hus, som besöks av 100-tals människor varje vardag men är stängt under
helgen. Rummet måste vara låst och visas av en av våra guider. Vi hoppas att
många fler hör av sig och vill se vår lilla ”pärla” – helst i grupper på ca 10
personer. Rummet är ganska litet och vi vill vid varje visning försöka ge en

stund av samling kring Karin Boye och hennes stora betydelse för svenskt
kulturliv.

Styrelsen har sammanställt en förteckning över programverksamhet som kan
erbjudas exempelvis föreningar, skolor och bibliotek.



5

Arkivet
Erik Lindholms gåva sammanfaller väl med Sällskapets ambitioner att förbättra
och iordningställa sitt arkiv. Information har inhämtats om hur ett litterärt
sällskap ska handha sitt arkiv. Sällskapet överväger att i samarbete med DELS
prenumerera på pressklipp.

Utgivning
Minnesbok nr 10 håller på att sammanställas och kommer att ges ut under
2002. Styrelsen undersöker möjligheten att ge ut Karin Boyes ”Morfarsbok” i
liten utgåva.

Arbetet under verksamhetsåret har präglats av ”nystart” för styrelsens arbete
efter jubileumsåret med målsättningen att lägga en grund för framtida arbete.
Ordföranden ber att varmt få tacka styrelsen för arbetet under verksamhetsåret.
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RESULTATRÄKNING 2000 2001 Budget 20

INTÄKTER
Gåvor och bidrag 42 500, 20 000,
Medlemsavgifter 27 140, 25 685, 25 000,
Försäljning 14 013, 7 023, 10 000,
Övriga ersättningar och
intäkter

2 100, 400,0 1 000,

Ränteintäkter 3 338, 4 677, 2 000,
SUMMA INTÄKTER 89 092, 37 785, 58 000,

KOSTNADER
Lämnade bidrag 0,0 -20 000, 0,0
Aktiviteter, årsmöte -13 945, -8 222, -15 000,
Kontorsmateriel och
trycksaker

-1 570, -4 473, -4 000,

Porto -4 651, -4 279, -8 000,
Möteskostnader -4 089, -1 984, -2 000,
Övriga
förvaltningskostnader

-4 919, -4 895, -5 000,

Bokutgivning 0,0 0,0 -75 000,
SUMMA KOSTNADER -29 175, -43 854, -109 000

Årets resultat 59 916, -6 068, -51 000,
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BALANSRÄKNING 00-12-3 01-12-3

TILLGÅNGAR

Förutbet kostn, upplupna intäk 0,0 11 577,
Kassa 224,1 118,6
Postgiro 10 130, 348,8
Checkräkningskonto 8 025, 1 649,
Bank 203 444, 197 620,
SUMMA TILLGÅNGAR 221 824, 211 314,

 EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital
Balanserad vinst eller förlust -157 337 -217 254
Årets resultat -59 916, 6 068,
Summa eget kapital -217 254 -211 185

Skulder
Kortfristiga skulder -3 720, -129,0
Förutbetalda medlemsavgifter -850,0 0,0
Summa skulder -4 570, -129,0
SUMMA   EGET KAPITAL O
SKULDER

-221 824 -211 314
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Kära Karin Boye vänner!

Så har det gått ett år till och ni finner i detta meddelande kallelsen till
årsmötet som i år kommer att förläggas till Wendela Hebbes hus i
Södertälje där föredrag och en rundvandring väntar oss efter
förhandlingarna.

I den ekonomiska berättelsen finns en summa för ”lämnade bidrag” på
20.000 kronor. Detta kommer sig av att det under år 2000 av misstag
bokfördes ett bidrag som inte var ämnat Sällskapet, och som härmed
dras av. Detta gör att det ser ut som att året gått med en liten förlust,
när vi i själva verket har gått med vinst. Nästa år planerar vi som ni ser
att utnyttja en del av våra tillgångar till publicering.

I januari överlämnade Erik Lindholm, Karin Boye Sällskapets
grundare och förste ordförande, sin samlade dokumentation om Karin
Boye och om Sällskapet till styrelsen. Vi är mycket tacksamma över
denna värdefulla gåva och hoppas kunna förvalta och använda
materialet väl. I Erik Lindholms medföljande brev, som ni finner
längre fram i detta meddelande, framgår vad som ingår i materialet.

Ordföranden
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Lördagen den 4
maj 2002 håller
Karin Boye
Sällskapet ett
heldagsprogram på
Hanaholmen
utanför
Helsingfors.

May och Hans Mehlin visar bildspel, Björn Julén talar om”vapenlös”
– ett tema i Karin Boyes lyrik, Lena Granhagen läser, Emil Lundal
framför sina tonsättningar och Anna Britt Piuva talar om Karin Boyes
journalistik.

För anmälan, kontakta Tina Räihä (09) 4350 2413,
Tina.Raiha@hanaholmen.fi.
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Huddinge Kommuns Karin Boye pris

Ylva Eggehorn tilldelades Huddinge Kommuns Karin Boye pris på
20.000 kronor för år 2001. Motiveringen hade juryn – som bestod av
Karin Fahller, chefsbibliotekarie, Arne Ekstrand, svensklektor och
Björn Julén, tidigare ordförande i Karin Boye Sällskapet – formulerat
på följande sätt: ”För hennes rika lyrik som spänner mellan vardaglig
idyll och fullödigt orkestrerad psalm”.

Programverksamhet

Styrelsen har nedan skisserat en lista med förslag till program, där vi i
möjligaste mån kan medverka på olika sätt. Kanske någon förening,
något studieförbund eller bibliotek skulle vilja ha besök. Detaljer
rörande priser, resor etc. kan diskuteras när kontakt tas med Barbro
Abrahamsson på 08-7117733.

Programförslag:

1. Utställning i samband med bildspel eller annat program.
2. En presentation av Karin Boyes liv och diktning interfolierat med

uppläsning ur hennes verk.
3. Emil Lundahl framför egna kompositioner av Karin Boye dikter.
4. Diktläsning och samtal om tankar och känslor kring dikterna.
5. Karin Boye som journalist.
6. Karin Boye som prosaist.
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Utställningen består av 5
stycken 70x100 skärmar i
ramar med benställningar.
Utställningen används i olika
sammanhang vid Karin Boye
program.
Utställningen kan också hyras,
med eller utan ramar.

De tre första skärmarna är en
illustrerad biografi.

På två av skärmarna
återfinns Karin Boyes mest
kända dikter i kalligrafi och
illustrerade med bilder.

Utställningen bygger på material från

May och Hans Mehlins bok ”Till
Dig”.
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