
Anna	  Rydstedt-‐sällskapet	  
Verksamhetsberättelse	  1	  maj	  2012	  –	  30	  april	  2013	  
	  
I	  sällskapets	  styrelse	  har	  följande	  personer	  ingått:	  Viktoria	  Bengtsdotter	  Katz	  
(ordförande),	  Marianne	  Hedelin,	  Theo	  Janson,	  Lena	  Jönsson	  (sekreterare),	  Ninni	  
Petersson	  (kassör),	  Rudolf	  Rydstedt	  och	  Anna	  Smedberg	  Bondesson.	  
	  
Revisorer:	  Ingemar	  Arvidsson	  och	  Sune	  Sigvardsson.	  Revisorssuppleant:	  Tord	  
Rosenqvist.	  
	  
Valberedning:	  Anders	  Marell,	  Sigrid	  Fredriksson	  och	  Torbjörn	  Lodén	  
	  
Hedersmedlemmar:	  Ruth	  Carlsson,	  Göran	  Sonnevi	  och	  Jan	  Olov	  Ullén	  
	  
Medlemsavgift:	  100	  kr	  per	  person	  och	  år.	  
	  
Antalet	  medlemmar	  är	  102	  
	  
Sällskapet	  är	  medlem	  i	  DELS	  (De	  litterära	  sällskapens	  samarbetsnämnd).	  
	  
Sällskapets	  hemsida	  har	  adress	  www.annarydstedt.se	  	  Ansvarig	  för	  hemsidan	  är	  
Marianne	  Hedelin.	  
	  
Verksamhet	  
	  
4	  juli.	  Sommarmöte	  och	  årsmöte	  ägde	  rum	  på	  sedvanligt	  sätt	  i	  skrivarstugan,	  som	  hör	  till	  
Anna	  Rydstedts	  barndomshem	  i	  Ventlinge.	  Sommarmötet	  inleddes	  med	  invigning	  av	  
Anna	  Rydstedt-‐stigen.	  Därefter	  höll	  Rudolf	  Rydstedt	  ett	  föredrag	  med	  titeln	  Anna	  
Rydstedt	  och	  det	  poetiska	  hantverket.	  Mellan	  föredrag	  och	  årsmöte	  var	  det	  mingelstund	  i	  
trädgården	  med	  flädersaft,	  kakor	  och	  jordgubbar.	  	  
	  
18	  oktober.	  Stockholmsgruppen	  träffades	  i	  Markuskyrkan	  i	  Björkhagen.	  
	  
11	  mars.	  Ölandsgruppen	  ordnade	  en	  träff	  i	  Mörbylånga	  bibliotek	  och	  visade	  en	  film	  om	  
Anna	  Rydstedt.	  Ett	  författarporträtt	  där	  Maria	  Bergom	  Larsson	  intervjuar	  Anna	  
Rydstedt.	  
	  
18	  mars.	  Lundagruppen	  ordnade	  möte	  i	  Domkyrkoforum	  i	  Lund.	  	  Anna	  Smedberg	  
Bondesson	  presenterade	  Anna	  Rydstedt	  	  och	  man	  diskuterade	  höstens	  verksamhet	  i	  
samband	  med	  tonsättningen	  av	  dikten	  Kore.	  	  
	  
Vi	  har	  haft	  4	  styrelsemöten	  under	  året.	  
	  
Vi	  har	  skickat	  ut	  fyra	  medlemsbrev	  med	  e-‐post	  och	  vanlig	  post.	  
	  
Andra	  aktiviteter	  
	  
19	  juli.	  De	  öländska	  litterära	  sällskapens	  dag	  i	  Gärdslösa.	  	  Denna	  gången	  var	  temat	  ”att	  
höra	  till”	  och	  för	  Anna	  Rydstedt-‐sällskapet	  medverkade	  Viktoria	  Bengtsdotter	  Katz.	  



	  
27	  -‐30	  september.	  Ölands	  skördefest.	  
Anna	  Rydstedt–sällskapet	  deltog	  med	  information	  och	  försäljning	  av	  böcker	  på	  
Norrgården	  i	  Ventlinge.	  
	  
27	  –	  30	  september.	  Bokmässan	  i	  Göteborg.	  
Ölands	  Näringslivskontor	  hade	  planerat	  och	  finansierat	  montern	  ”Det	  litterära	  Öland”.	  
Här	  deltog	  Anna	  Rydstedt-‐sällskapet	  tillsammans	  med	  Margit	  Friberg-‐sällskapet	  och	  
Sällskapet	  Erik	  Johan	  Stagnelii	  Vänner.	  Här	  deltog	  också	  Ölands	  turistbyrå	  och	  
biblioteken	  på	  Öland.	  Till	  Bokmässan	  hade	  Ölandsbladet	  producerat	  bilagan	  ”Det	  
litterära	  Öland”	  som	  också	  gått	  ut	  till	  2500	  hushåll	  och	  företag	  på	  Öland.	  Dessutom	  hade	  
broschyren	  ”Litterära	  stigar	  på	  Öland”	  producerats.	  	  Sparbanksstiftelsen	  Öland	  och	  
Ölandsklubben	  bidrog	  även	  ekonomiskt.	  För	  Anna	  Rydstedt-‐sällskapet	  medverkade	  
Viktoria	  Bengtsdotter	  Katz,	  Lena	  Jönsson	  och	  Sofia	  Lodén.	  
	  
Hemsidan	  
	  
Vi	  har	  lagt	  in	  samtliga	  diktsamlingar	  av	  Anna	  Rydstedt	  på	  hemsidan,	  där	  man	  nu	  även	  
kan	  lyssna	  till	  Anna	  Rydstedts	  egen	  inläsning	  av	  ett	  antal	  dikter.	  Vi	  har	  också	  lagt	  in	  
notiser	  om	  nyheter	  och	  aktiviteter	  samt	  årsmötesprotokoll,	  verksamhetsberättelse	  och	  
annat.	  	  
	  
Produktion	  
	  
En	  anslagstavla	  har	  tillverkats	  av	  Theo	  Janson	  som	  utgångspunkt	  för	  Anna	  Rydstedts	  
litterära	  stig.	  	  Tavlan	  är	  placerad	  på	  västra	  sidan	  av	  Ventlinge	  kyrka.	  Tavlan	  var	  färdig	  
till	  årsmötet	  2012.	  
	  
En	  broschyr	  har	  också	  producerats	  till	  stigen.	  
	  
Ekonomi	  
	  
Sällskapets	  ekonomi	  har	  varit	  baserad	  på	  medlemsavgifter,	  bokförsäljning	  och	  bidrag	  
från	  Sparbanksstiftelsen,	  Ölandsklubben,	  Ventlinge	  hembygdsförening	  och	  Lennart	  
Peterssons	  kulturfond.	  Ekonomisk	  redovisning	  kommer	  att	  finnas	  tillgänglig	  vid	  
årsmötet.	  
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