Föreningen Mentors elever. Protokoll från årsmötet 20 mars 2011
Deltagare: Sven- Erik Andersson, Thomas Axelson, Karin Holmberg, Ingela Holmstedt,
Sverker Holmstedt, Sverker Hällen, Urban Lasson, Margareta Lindeberg, Eva Lindgren,
Ann-Christin Lundstedt, Gudrun Nygell, Margareta Wickström, Ulf Widegren.
§1. Årsmötet öppnades efter det att Sverker Hällen hälsat deltagarna välkomna. Han
framförde sedan hälsningar från Ragnar Werner (senare avliden), Sten Axel
Westerström, Max von Sydow, Erna Holmberg och Per-Håkan Ohlsson. Cajsa S. Lund
hade skickat hälsningar genom Margareta Wickström. Sverker Hällen citerade därefter
valspråket för staden Paris: Fluctuat nec mergitur (hon gungar men sjunker inte).
§2. Fastställdes dagordningen efter det att årsmötet accepterat Sverker Hällens föreslag
att flytta ned punkt 8 ”Föreningens framtida verksamhet” till sista punkt före Övriga
frågor. Han ville på så sätt ge större utrymme åt denna viktiga fråga.
§3. Att årsmötet kallats i behörig ordning godkändes efter det att Margareta Wickström
informerat om att 9 medlemmar fått sina kallelser alltför sent. DVD:erna hade inte räckt
till alla. Samma dag som nya DVD:er levererats hade hon skickat kallelse + DVD till de
återstående 9 medlemmarna.
§4. Valdes Sverker Hällen till mötets ordförande, Margareta Wickström till sekreterare
och Eva Lindgren till justeringsman.
§5. Meddelade Margareta Wickström att 106 personer hittills betalat årsavgift för 2011.
Hon redogjorde även för föreningens ekonomi 20 mars 2011: Nordea plusgirokonto
saldo 6.956:67, Handelsbanken saldo 16.729:23, liten handkassa på runt 300:-.
Hon informerade även om löpande utgifter: depåhyra för Mentors bibliotek, senast
2032:-/kvartal (hyreshöjning att vänta), avgift för Plusgirokonto 55:-/månad + 450:-/år.
Ulf Widegren ansåg, med rätta, att avgiften var hög och uppmanade föreningen att
undersöka andra bankers avgifter. Sverker Hällen informerade om att Clas Cederström
en gång skänkte 10.000:- till bevarandet av Mentors bibliotek och att föreningen därför
kunde finansiera härbergering av boksamlingen. Margareta Wickström redogjorde för
vad som hänt med innehållet i Mentors studiekammare. Hon hade delat upp böckerna
och placerat de omistligaste i depå 1, övriga viktiga i depå 2 samt överlämnat de allra
minst viktiga till antikvariatsbokhandlare Pierre Dethorey, som har ett antikvariat med
stora utrymmen på Gastelyckan. En del av inventarierna t.ex. bokhyllor, skrivbord, bänk,
fåtölj, radio fick också plats i depåerna.
§6. Beviljades föreningen ansvarsfrihet.
§7. Fastställdes årsavgiften till 100:-.

§8. Förättades val av ordförande och övriga styrelsledamöter. Interimstyrelsen, som även
fungerat som valberedning, föreslog att 5 styrelseledamöter skulle utses av årsmötet och
att de återstående 2 platserna skulle vara vakanta. Till valberedningen hade man 3 namn
på förslag men till revisor bara 1. Ulf Widegren undrade om man inte kunde ändra
stadgarna och tillåta en mindre styrelse. Sverker Hällen svarade att en stadgeändring
innebar en lång process. Ulf Widegren och Urban Lasson föreslog att denna
stadgeändring skulle tas upp som en punkt vid nästa årsmöte 1 oktober 2011. Styrelsens
förslag till kandidater var: Sverker Hällen, som ordförande, Margareta Wickström, Karin
Holmberg, Thomas Axelsson och Eva Lindgren. Samtliga utsågs. Thomas Axelson
presenterade sig. Han arbetar som gymnasielärare i Ängelholm, undervisar i historia och
svenska och är bl.a. därför intresserad av Mentors boksamling. Hans föräldrar och hans
morbror Curt Andersson är medlemmar i föreningen.
§9. Styrelsen presenterade 1 kandidat till revisor: Hans Tornberg som arbetat som
bankjurist. Han har redan varit föreningen behjälplig som juridisk expert vad gäller
fullmakter och valdes av årsmötet.
§10. Styrelsen presenterade 3 kandidater till valberedningen: Sverker Holmstedt, SvenErik Andersson och Lars Åhlander. De valdes med Sverker Holmstedt som
sammankallande. Deras uppgift inför årsmötet blir att finna ytterligare 2
styrelseledamöter samt 1 revisor.
§11. Föreningens framtida verksamhet gicks systematiskt igenom. Sverker Hällen
frågade årsmötet vad som skulle vara kvar. Han jämförde med Hjalmar
Gullbergsällskapet som efter sina årsmötet tillsammans brukade gå till en enklare
restaurang. Föreningens verksamheter diskuterades därefter punkt för punkt: 1.
Vårutflykt, 2. Årsmöte 1 oktober, 3. Mentorpriset, 4. Skriftserien.
1.Vårutflykt. Ska utflykten alltid vara på våren eller är det bättre med höstutflykt?
Årsmötet verkade föredra utflykt på våren. Sverker Hällen hade flera förslag till
utflyktsmål:
Besök på Den Arnemagneanske samling i Köpenhamn. Vi skulle där få en inblick i den
den spännande historien om de isländska handskrifterna
Besök på Hjalmar Gullbergsbiblioteket som nu återbördats till Malmö stadsbibliotek
från att ha varit undanstuvat i ett lagerutrymme vid hamnen. Vi skulle även se Hjalmar
Gullbergs grav och avsluta med en måltid på Malmö konsthalls utmärkta restaurang. Det
vita huset vid Yddingen har bytt ägare. Grupper ges numera möjlighet att besöka detta
hus som blev Gullbergs sista hem.
Besöka Klippan och dess märkliga kyrka ritad av Sigurd Lewerentz och efter det bege
oss till Tomarps Kungsgård.
Årsmötet kom fram till att vi redan denna vår kunde besöka Hjalmar Gullbergbiblioteket
och sedan i höst åka till Det vita huset i Bökeberg. Man påpekade att

Gullbergbibliotekets öde har likheter med Mentors boksamling och att det i sommar är
60 år sedan Hjalmar Gullberg dog.
2.Vad gäller ceremonierna 1 oktober enades man om att fortsätta med att lägga krans vid
Mentors grav. Ulf Widegren föreslog att även Mentors hustru Inga-Kari borde hedras på
sin födelsedag 13 maj. Årsmötet beslöt att man skulle samlas vid graven och pryda den
med en stor bukett liljekonvaljer, en blomma Inga-Kari brukade få på sin födelsedag.
Efteråt skulle syskonen Holmstedt bjuda på kaffe på Bredgatan 19 eller, om det inte var
möjligt, skulle man gå till något annat ställe exemelvis Botaniska trädgårdens kafé. Efter
ceremonin vid graven 1 oktober föreslogs att man skulle äta Mentormackor på
Bredgatan 19 och att även årsmöte skulle hållas där. När det gällde middagen ansåg man
att det skulle vara bra med ett billigare alternativ än trerättersmiddag på Thulehem.
Karin Holmberg gavs i uppdrag att fråga om man fick servera vin på Bredgatan 19. Man
skulle i så fall kunna anlita någon cateringfirma och äta middagen där. Styrelsen fick i
uppgift att bestämma var middagen skulle intas.
3.Sverker Hällen läste upp namn ur den lista på Mentorpriskandidater som föreningen
gjort upp. Här fanns översättarna Jan Stolpe och Ingvar Björkeson (Urban Lassons
förslag), Inga- Britt Ahlenius och Eva Joly (Sverker Hällens förslag), Kaj Attorps (Hans
Ljunggrens förslag), Anders Piltz (Ingela Holmstedts förslag), Jesper Svenbro
(Margareta Wickströms förslag), Gunnar Fredriksson och som ny på förslag från Sverker
Hällen Sune Jakobsson. Denne man är bibliotekarie och f.d. rektor i Gullspång och
lyckades få kommunen att satsa 1 miljon kronor på att rädda Frans G Bengtssons
bibliotek, som nu blivit en turistattraktion. Gudrun Nygell och Margareta Lindeberg
förordade Gunnar Fredriksson. Ulf Widegren föreslog att priset i stället skulle gå till
någon student som ägnar sig åt Mentors ämnen. Årsmötet beslöt att hänskjuta frågan till
1 oktober. Sverker Hällen drog upp riktlinjer för vem som skulle tilldelas priset. Det
borde inte tilldelas någon som redan dignade under hedersbetygelser utan ges till någon
som föreningen ansåg vara värd större uppmärksamhet.
4.Vad gäller skriftserien enades årsmötet om att föreningen inte hade ekonomisk
möjlighet att låta trycka en bok för 15-20.000:-. Styrelsen ska undersöka om man kan få
bidrag eller publicera på annat sätt exempelvis Print on Demand. Urban Lasson föreslog
att man skulle publicera nästa bok på föreningens hemsida och bara trycka ett fåtal
exemplar. Om föreningen beslutar att satsa på en ny bok hade Sverker Hällen ett förslag
nämligen Sune Jakobssons föredrag där han berättar om hur Frans G Bengtssons
bibliotek räddas. Han tog även upp frågon om hur vi ska ställa oss till redan tryckt
material. Måste allt vara opublicerat?
§12. Under Övriga frågor meddelade Gudrun Nygell, Margareta Lindeberg och Urban
Lasson att de inte hade fått DVD:n. Margareta Wickström lovade att undersöka saken
och att föreningen lyckligtvis nu har några DVD:er i lager.
Sverker Hällen redogjorde för alla försök som gjorts för att skaffa lokal till Mentors
boksamling: Ramels Löberöds slott, Sparres Kronovall, Skolbibliotek m.m. Äntligen har
vi kanske nu funnit ett nytt hem för det. Stiftelsen Vänskapens hus ska vid sitt nästa

sammanträde besluta om biblioteket får flytta in på vinden på Bredgatan 19. Styrelsen
har tillsammans med Olof Sahlström från Vänskapens hus inspekterat vinden. Huset ägs
av kommunen via Lundafastigheter. Vänskapens hus har ett kontrakt på 25 år varav 7 år
återstår. Vår förening skulle inte behöva betala någon hyra. Om vi blir vräkta efter 7 år
måste Lundafastigheter skaffa oss ny lokal. Per-Håkan Ohlsson, som försökt få
Linköpings stiftsbibliotek att hysa boksamlingen, anser också att detta alternativ är det
bästa. Sverker Hällen har även talat med Lasse Diding som äger Varbergs gästis. Han
planerar att bygga ett annex vid havet och var villig att hysa Mentors bibliotek där när
byggnaden är färdig 2012-13. Årsmötet enades om att det skulle vara mycket bra om vi
fick deponera böckerna på Bredgatan 19. Urban Lasson undrade hur det var med
försäkring. Margareta Wickström svarade att böckerna inte hade något större
kommersiellt värde men att styrelsen skulle undersöka saken.
§13. Tackade ordförande Sverker Hällen deltagarna och avslutade sedan mötet.
Margareta Wickström (sekreterare)
Sverker Hällen (ordförande)
Eva Lindgren (justeringsman)

