
Gluntarnas Vänner
Styrelseprotokoll nr 12/2016-2017 
Styrelsemöte den 20 september 2017 hos Inga 
Svanfeldt.
Närvarande: Harald Bohlin, Bo G Hall, Inga Svanfeldt, Hampus Söderström (fr o
m § 7c) samt PG Norman (resursperson). Mats Wahlberg hade anmält förfall.
§ 1. Godkändes den i förväg utsända dagordningen med vissa tillägg. 
§ 2. Utsågs Inga till justeringsperson.
§ 3. Protokollet från föregående möte genomgicks och lades till handlingarna. 
§ 4. GV:s ekonomi och medlemsläge. Vi har totalt 17 666 kr, varav 16 409 på 
kontot. Medlemsantalet är ca 80.  Siffran är lite svår att ange exakt eftersom vi 
är i skarven mellan två verksamhetsår. Frågan om när det ska påminnas om 
medlemsavgiften 2017/2018 sköts till den nya styrelsen.
§ 5. 200-kommittén.  Konstaterades att dess arbete avslutats i och med 
broschyren om firandet av Wennerberg 200.
§ 6. Kulturnämnden. Konstaterades att situationen betr kartprojektet förändrats
genom att UNT nu visat intresse och sannolikt kommer att genomföra det i sina
spalter på vårt underlag. Däremot är det inte möjligt att utnyttja en sådan karta i
en separat broschyr.
§ 7. Kommande aktiviteter
a)  2 okt. Avhandlades olika praktiska frågor kring arrangemangen. Tom Lundin har 
med glädje tackat ja till att föreslås som ordförande vid årsmötet. Nämndes 
tanken på att GV ska ha ett system med ständiga medlemmar, vilket skulle 
kunna diskuteras men ej beslutas vid årsmötet.  Vad gäller vilka sångtexter 
som ska finnas tillgängliga vid sexan skulle samråd ske mellan Mats, Inga och 
4Q på Västgöta.
b)  4 okt. Musikaliska Akademien. Tanken att samma dag styrelsen skulle 
gemensamt besöka utställningen på Musik- och Teaterbiblioteket i Stockholm 
visade sig vara svår att genomföra.
c)  9 okt. Gluntkvällen på Hambergs fisk. Inget nytt hade framkommit.
d)  29 okt. ABF/Sveavägenarrangemanget. Beslöts att detaljer om programmet 
skulle diskuteras mellan Christer Åsberg, de tre gluntframträdandena och Bo G
med denne som ansvarig.
§ 8.   Avrapportering av sådant som ej togs upp separat. 
Kulturnatten ansågs ha varit lyckad med totalt bortåt 100 deltagare. 
Gluntstadsvandringen hade också genomförts med tiotalet deltagare.
Bo G meddelade att hans artikel nu publicerats i tidskriften Axess. Han väntade
på att inom kort även få se sina bidrag i Parnass och Skärgårdsbåten. Hampus 
informerade om att ERGO redan uppmärksammat jubileet. 
Bo G hade talat inför totalt 40 personer vid två av Uppsalas Rotaryklubbar och 
visste att ytterligare tre anföranden med andra talare var planerade.



§ 9. EHV:s donation. Det noterades att de aktuella medlen avses tas i bruk för 
att finansiera Helena Harnesks anförande vid årsmötet samt att bidra till 
upprustningen av hemsidan.
§ 10. Kontakter med föreningar, organisationer, nationer och andra 
studentföreningar. Meddelade Bo G att det är oklart om en ny gluntkväll 
kommer att ordnas på Gästrike-Hälsinge nation i oktober.
PG informerade att det nog är tveksamt om Norrlands nationskör hinner med 
någon gluntträning i höst.
§ 11. Eventuell scanning av 25 sidor om Wennerberg i boken ”Bellman levde på
1800-talet”. Ärendet bordlades att hanteras av den kommande styrelsen.
§ 12. Övriga under p.1 anmälda ärenden. 
Inga anmälde osäkerhet ifråga om ansvaret för inventarielistan samt listan över
depositionen på Fyriskällan/Stadsbiblioteket med nya skrifter mm som ska 
märkas upp och inlemmas där. Harald föreslog att detta uppdrag skulle knytas 
till arkivarien. Frågan sköts till den kommande styrelsen.
Hon redovisade vidare vissa oklarheter ifråga om överförandet av hemsidan 
och skulle söka reda ut dem med Maria Wold-Troell och Anna-Lena Pikas (samt
ev. Nils Sjölander).
Harald meddelade att det nu blivit klart att Gunnar Syréhn ska tala om 
Wennerberg i universitetshuset den 7 oktober under rubriken ”Wennerberg, 
Gluntarna och Universitetet”. Troligen i sal IX, kl 13.45-14.15.
(Efter sammanträdet har det vidare blivit klart att Bo G ersätter Christer Åsberg 
i Musikaliska Akademiens arrangemang i Stockholm den 4 oktober.)
§ 13. Tid för nästa styrelsemöte beslutas av den nyvalda styrelsen. 
Rekommenderades att åtminstone ett konstituerande möte hålls omedelbart 
efter årsmötet.
            ordförande                                                            sekreterare

                               justeringsperson
Efter avslutat möte uttryckte övriga deltagare på flera sätt sin synnerligen stora
uppskattning över allt arbete som Harald lagt ner ifråga om allt som handlar om
att främja kunskapen om gluntarna. Det konstaterades att utan hans 
outtröttliga och uppslagsrika insatser hade firandet av Wennerberg 200 år bara 
blivit en blek skugga av vad som nu har åstadkommits. Man var självklart 
mycket angelägen att på lämpligt sätt få kunna utnyttja honom även sedan han 
nu lämnar styrelsen. 
 Harald tackade för sig och avtackade Hampus, som nu lämnar styrelsen, med 
att påminna om att han kommit med flera goda uppslag under året och 
dessutom goda synpunkter på andras förslag.

                                                         


