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Ekonomisk berättelse för Gustaf Hellström-sällskapet 2019
I Gustaf Hellström-sällskapets bokslut för 2019 uppgår intäkterna till 44 607 kr
och utgifterna till 38 470 kr.
Intäkterna är lägre än under tidigare år. Det beror dels på att försäljningen har
sjunkit och dels på att vi inte har fått något bidrag utöver det som vi får av lokala
aktörer. Vi har ju inte gett ut någon bok under 2019, och det har stor påverkan
på intäktssidan försäljning och sponsring.
Glädjande nog har vi ökande medlemssiffror. Vid årsskiftet hade vi 179
medlemmar, att jämföra med de 166 som vi redovisade året innan. Sällskapet
har alltså lockat ett inte föraktligt antal nya medlemmar under året, men
samtidigt har vi förstås av olika skäl förlorat en del. Vi har många medlemmar
som uppnått hög ålder och ett fortsatt arbete med att få nya medlemmar är därför
av stor betydelse. Medlemsintäkterna för år 2019 blev 17 000 kr.
Kristianstad kommun, Handelsbanken och Folkuniversitetet är stabila
bidragsgivare, under 2019 fick vi sammanlagt drygt 10 000 kr.
Vi delar sedan några år monter under Bokmässan med Svensk Mediehistorisk
Förening och intäkterna under rubriken ”Samarbete”, 9355 kr, är SMFs andel av
kostnaderna.
Utgifterna domineras av Bokmässan som för GHS del blir cirka 10 000 kr
netto. Utgifterna för möten och trycksaker är måttliga. Portokostnaderna ungefär
som tidigare år.
Stipendiet på 1000 kr går till en elev på Söderportskolan som visat intresse för
internationella frågor i Gustaf Hellströms anda.
Vi har under året varit sparsamma med inköp, vilket tillsammans med låga
kostnader för mötesverksamheten är bakgrunden till årets positiva resultat.
Årets resultat är 6136 kr.
Årets Balansräkning
Med årets resultat uppgår vårt driftskonto vid årsskiftet till drygt 112 000 kr.
Därtill kan läggas banktillgångar och handkassa och Gustaf Hellströmsällskapets tillgångar uppgår vid räkenskapsårets slut till 114 777, 99 kr.
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MEDLEMMAR OCH MEDLEMSAVGIFTER: Vid årsskiftet 2019/20 hade
Gustaf Hellström-sällskapet 179 medlemmar – en ökning med 13 personer under
året. Vi är tacksamma för att så många är intresserade och stöttar sällskapets
verksamhet.
Årsavgiften var oförändrad, 125:- för enskild medlem, 175:- för familjemedlemskap (två personer) och 2000:- för ständigt medlemskap.
KRING STYRELSEN: Gustaf Hellström-sällskapets styrelse har under året
haft åtta protokollförda sammanträden varav ett konstituerande sammanträde (i
samband med årsmötet). Vid årsmötet den 7 april 2019 lämnade Hugo Karlsson
över ordförandeskapet till Lena Person.
VERKSAMHET: Gustaf Hellström-sällskapet har haft två medlemsmöten
(årsmöte och höstmöte). Under rubriken ”Hellström, Garbo och O´Neills Anna
Christie” berättade Lennart Leopold på årsmötet den 7 april om och kring
Hellströms nyupptäckta O’Neill-översättning, som återfanns i Dramatens arkiv.
Sällskapets höstmöte hölls den 13 oktober. Medlemmarna av styrelsens
redaktionsgrupp berättade och läste ur några Hellström-noveller som ska ingå i
den kommande boken. Efter den traditionella samkvämet talade Lennart
Leopold kort om några miljöer och adresser där Hellström verkat.

Under året har två medlemsblad getts ut. Nummer 37, våren 2019, hade titeln
”’Jag var en underhuggare…’ Gustaf Hellströms släkt- och uppväxtförhållanden
i verkligheten och fiktion”. Nummer 38, hösten 2019, hade titeln ”Gustaf
Hellström och Eugene O´Neills Anna Christie”.
I samarbete med Kristianstad Stadsbibliotek har en studiecirkel om
Kristianstads-författare genomförts under ledning av Roland Persson: Hellström,
Böök, Söderberg och Trotzig.
Deltagande i Kulturnatten den 24 maj med bokbord och Quiz i Gustaf
Hellström-rummet.
Utdelning av stipendiet till minne av Gustaf Hellström – journalisten,
författaren och samhällsdebattören. Stipendiet instiftades 2017 och utdelades
första gången i juni 2018. Stipendiet på 1000 kronor skall tilldelas elev(er) i
avgångsklass vid Söderportskolan som visat särskilt intresse för internationellt
arbete och internationella frågor. 2019 tilldelades Ellen Archer stipendiet.
Stipendieutdelare var Disa Lundgren och Viveca Dettmark.
Fem författarvandringar har genomförts, tre om Gustaf Hellströms
Kristianstad och två om Författarnas Kristianstad.
Deltagande i Kristianstad Bokfestival 6–7 september med Hellström-vandring
på fredagen och på lördagen bokbord på Östra Boulevarden samt möte i Gustaf
Hellström-rummet med högläsning ur Gustaf Hellströms hundraåriga men
fortfarande levande och tankeväckande reportage.
Sällskapet deltog vid Bokmässan i Göteborg, där vi delade monter med Svensk
Presshistorisk Förening (från 2019 benämnd Svensk Mediehistorisk förening).
Sällskapet har under 2019 arbetat på att ge ut ett urval av Hellströms noveller
till jubileet 2020. Lennart Leopold är redaktör för den kommande boken, som
blir nummer 7 i skriftserien. Hela styrelsen har varit involverad i diskussioner
och urval, men sedan har en redaktionsgrupp på fyra stått för utskrift och
korrekturläsning av novellerna. Övriga texter skrivs av redaktören, som också
står för redigering, layout samt kontakter med förlag m.m.
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Dagordning för Gustaf Hellström-sällskapets årsmöte
Tid: Söndagen 18 oktober, 2020, ca 15.20.
Plats: Gustaf Hellström-rummet på Kristianstads
stadsbibliotek

ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR
Ärenden:
1. Val av ordförande för mötet
2. Val av sekreterare för mötet
3. Val av två justeringspersoner
4. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
6. Ekonomisk rapport
7. Revisorernas berättelse
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2019
9. Val av ordförande för Gustaf Hellström-sällskapet för ett år
10. Val av kassör för Gustaf Hellström-sällskapet för ett år
11. Val av övriga styrelseledamöter
12. Val av revisorer och revisorssuppleant
13. Val av valberedning
14. Fastställande av årsavgift för år 2021
15. Kommande verksamheter i Gustaf Hellström-sällskapet
16. Övriga frågor
17. Årsmötet avslutas

Varmt välkomna till årsmötet!
Styrelsen

