Harriet Löwenhjelm-sällskapet
Verksamhetsberättelse 2016
Medlemmar
Vid årsskiftet 2016/2017 hade Harriet Löwenhjelm-sällskapet 91 medlemmar.
Det är en ökning med 15 medlemmar sedan föregående år.
Styrelsens sammansättning
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Mattias Käck, ordförande och kassör
Elsie Dickson, ledamot
Florence Dickson, ledamot
Gunnar Edander, ledamot
Bertil Schölin, ledamot
Urban Östberg, ledamot
Revisor
Lena Lagercrantz
Valberedning
Agneta Elers-Jarleman och (vakant)
Styrelsens verksamhet
Styrelsen har under året haft tre protokollförda sammanträden: styrelsemöte den 9/4 i Västerås, årsmötet på
Stockholms stadsbibliotek den 22/5 samt styrelsemöte på Ingarö den 9/10. Dessutom har informella möten,
telefon- och e-postkontakter mellan styrelsemedlemmarna förekommit.
Medlemsavgift
Medlemsavgiften är för närvarande 150:- för privatpersoner samt 300:- för institutioner.

Händelser under året
Medlemsskrifter
Sällskapet har utgivit två skrifter under verksamhetsåret: I januari skickade vi ut medlemsskriften Verket om de
Smale och de Brede av Harriet Löwenhjelm och Elsa Björkman. I december skickade vi ut medlemsskriften Harriet
Löwenhjelms dalamålningar av Elsie Dickson. För denna skrift mottog sällskapet ett generöst tryckbidrag från
Stiftelsen Charles och Amalia Dicksons minne. Båda skrifterna kan beställas genom sällskapet.

Årsmöte Stockholms stadsbibliotek
Söndag 22 maj ägde sällskapets årsmöte rum. Det var sjätte gången som vi träffades för årsmöte på Stockholms
stadsbibliotek. Elsie Dickson valdes till ny styrelseledamot och vi tackade av avgående ledamoten Boel Hackman.
Vi lyssnade på Freddie Wadlings sång Bön om våren från skivan Efter regnet och vi läste några av medlemsberättelserna under rubriken ”Min väg till Harriet Löwenhjelm”. Berättelserna finns nu publicerade på sällskapets
hemsida.
Program
Den 8 september på Knivsta bibliotek höll Mattias Käck föredraget ”Harriet Löwenhjelms värld”.
Nyhetsbrev
Två nyhetsbrev skickades ut med vanlig post, ett i januari och ett i december. I juni skickade vi ut ett sommarbrev
via e-post.
Hemsidan
Sällskapets hemsida har uppdaterats kontinuerligt under året. Vi är även aktiva på Facebook.
Ny litteratur
Verket om de Smale och de Brede av Harriet Löwenhjelm och Elsa Björkman. Harriet Löwenhjelm-sällskapet 2016.
Harriet Löwenhjelms dalamålningar av Elsie Dickson. Harriet Löwenhjelm-sällskapet 2016.
Göteborgs universitet har scannat in Dikter från 1927 samt Dikter med dem tillhörande teckningar, valda ur Harriet
Löwenhjelms efterlämnade papper från 1919. Länk finns i Libris.
Harriet Löwenhjelm förekommer även i dessa böcker:
Ernest Thiel: pengar och passion av Lars Ragnar Forssberg. Leopard 2015.
Karin Ek: med kinden mot gråberget av Anne Brügge. h:ström 2016
Och jag vet att jag är genial: Agnes von Krusenstjernas brev 1903-1940. Utgivna av Anna Williams. Bonniers 2016
Planerad verksamhet
År 2018 har det gått 100 år sedan Harriet Löwenhjelm dog och detta vill sällskapet uppmärksamma. Till våren
2018 kommer sällskapet att publicera en collagebok kring Harriet Löwenhjelms konstnärskap och biografi. Boken
är sammanställd av Mattias käck och bygger på fotografier, dikter, konst, minnesbilder och andra dokument.
Sällskapet har erhållit projektbidrag från Enköpings kommun, Kungliga Patriotiska Sällskapet samt Riddarhuset.

Styrelsens slutord
Det har varit ett produktivt år för sällskapet med två nya medlemsskrifter. Vi ser fram emot det kommande året
och inte minst minnesåret 2018. Tack alla medlemmar för all respons på vårt arbete! Det värmer.

Styrelsen 2017-03-26
Mattias Käck, Elsie Dickson, Florence Dickson, Gunnar Edander, Bertil Schölin, Urban Östberg

www.harrietlowenhjelm.se info@harrietlowenhjelm.se tel. till ordförande 070 485 97 60

