
Gluntarnas Vänner 
Styrelseprotokoll  nr 3/ 2018-2019 
Möte den 28 november 2018 hos Inga Svanfeldt 
 
Närvarande: Mats Wahlberg (ordförande),  
Elisabet Claesson,  Joakim Ekedahl, Björn Ringström, Inga Svanfeldt 
Anmält förhinder: Bo G Hall 
 
1.Ordföranden hälsade välkommen varpå fastställdes dagordningen enligt utsänt 
förslag, med tilläggen Förfrågan om Gluntsång samt Erbjudande om lån av 
utställning  
 
2. Utsågs Joakim Ekedahl till justeringsperson. 
 
3. Till vice ordf utsågs Elisabet Claesson. 
Beslutades att ordf tillfrågar tidigare resurspersoner om de vill kvarstå som sådana. 
 
4. Protokoll från tidigare sammanträde justerades och lades till handlingarna. 
 
5. Inga redogjorde för föreningens ekonomi: I dagsläget finns 10.798 kr, varav 673 
kr finns i handkassan och 10.125 kr på kontot. 
83 st har betalat medlemsavgiften, 21 st har trots påminnelse inte förnyat sitt 
medlemskap. 
 
6. Föreningen har nu en ny hemsida, för den ansvarar Inga, som lagt ut 
medlemsbrevet. Det finns dock en hel del som behöver ändras, Maria Wold-
Troell hjälper till med det. Den s k faktasamlingen, som är html-baserad, ligger på 
den gamla hemsidan. Det är inte helt enkelt att föra över till den nya.  
Beslutades att tillfråga Magnus Ringström om råd. 
 
Beslutades att Inga sammankallar en arbetsgrupp för expertsamtal, däri skall ingå 
Anna-Lena Pikas, Maria Wold-Troell, Harald Bohlin samt Inga Svanfeldt. 
 
Beslutades vidare att Inga tillfrågar Maria Wold-Troell att lägga in gamla 
inspelningar på hemsidan. 200-årsjubileet finns i faktasamlingen, Inga ber Maria 
att länka till den nya hemsidan. 
 
7. Föreningsmöte på Fyriskällans musikarkiv planeras till mars. Programmet blir 
ett samarbete mellan föreningen och Fyriskällan, varför såväl medlemmar som 
allmänhet välkomnas dit kl 18.00. Anders Seine presenterar Fyriskällans 
musikanläggning och Gluntens Vänner presenterar sin deposition. Inga får i 
uppdrag att tillsammans med Malin Pennlöv formulera programmet. 
 



8. Föreningen har fått en förfrågan från Restaurang Flustret att förmedla 
gluntsångare till den 25 maj. Mats får i uppdrag att svara Björn Sjödin på Flustret. 
 
9. Föreningen har fått erbjudande från Wennerbergssällskapet i Lidköping att 
låna en utomhusutställning om Wennerberg att visa här i Uppsala.  
Beslutades att tacka nej, Inga fick i uppdrag att meddela vårt beslut. 
 
10. Nästa styrelsemöte föreslås till onsdag 23 januari, kl 15, hos Inga, Salag 12 A. 
 
 
Mats Wahlberg , ordförande 
 
 
 
Elisabet Claesson, tillfällig sekreterare 
 
 
 
Joakim Ekedahl, justeringsperson          
 
 
 


