
Gluntarnas Vänner 
 
Styrelseprotokoll  nr 4/ 2018-2019 
Möte den 23 januari  2019 hos Inga Svanfeldt 
 
Närvarande: Mats Wahlberg (ordförande),  
Elisabet Claesson,  Joakim Ekedahl, Inga Svanfeldt 
Anmält förhinder: Bo G Hall, Björn Ringström 
 
§1.Ordföranden hälsade välkommen varpå fastställdes dagordningen enligt utsänt 
förslag, med tilläggen Medlemsbrev samt Stipendieutdelning från Björn 
Beronius´stiftelse den 13 februari. 
 
§2. Utsågs Elisabet Claesson att föra dagens protokoll samt Joakim Ekedahl till 
justeringsperson. 
 
§3. Protokoll från tidigare sammanträde lästes igenom, några punkter 
diskuterades varpå det justerades och lades till handlingarna. 
 
§4. Enligt beslut har ordföranden tillfrågat tidigare resurspersoner om de vill 
kvarstå som sådana. Harald Bohlin, P G Norman, Fredrik Lindell, Staffan Liljas 
och Anders Uppfeldt kvarstår, Agneta Lindsjö har tackat nej av hälsoskäl. 
Joakim Ekedahl föreslår att Jonas Håll tillfrågas som ny resursperson. 
 
§5. Inga redogjorde för föreningens ekonomi: I dagsläget finns 10.306 kr, varav 
631 kr finns i handkassan och 9.675 kr på kontot. 
Föreningen har 94 medlemmar, varav 3 hedersmedlemmar och 4 ständiga;  
12 st, ev 13, har trots påminnelse inte förnyat sitt medlemskap. 
 
§6. Arbetet med hemsidan fortsätter. Inga leder en arbetsgrupp, bestående av 
Anna-Lena Pikas, Maria Wold-Troell, Harald Bohlin och henne själv. Dock är 
det inte helt lätt att komma vidare utan mera professionell hjälp. Maria har hjälpt 
till en del, men är för närvarande alltför engagerad i andra föreningar för att 
kunna biträda på volontärbasis. Magnus Ringström har tillfrågats, men han kan 
dessvärre inte åta sig arbetet. 
 
§7. Inför föreningsmötet på Fyriskällans musikarkiv i mars beslutades att ordf 
tillsammans med Weine Karner och ev Inga besöker lokalerna. De hoppas då 
träffa Malin Pennlöv där. Gluntsång irl kommer att framföras av ordf och Weine 
Karner med Inga som ackompanjatör.  
 
§8. Ett gluntprogram på GH-nation har tidigare diskuterats. Bo G Hall 
meddelade per telefon att den 11 april fastslagits som datum för detta. 



§9. Förfrågan om gluntsång på Flustret den 25 maj i samband med Sveriges 
Byggmästareförenings årsmöte har inkommit genom Björn Sjödin. Enligt tidigare 
beslut fick ordf i uppdrag att ordna detta. Han bereder frågan vidare. 
 
§10. Medlemsbrev, bl a med anmodan till föreningens program på Fyriskällan 
bör gå ut under februari månad. Ordf och sekr formulerar och skickar underlag 
till Inga.  
 
§11. Inbjudan har, genom Ida Hedsköld, Handelsbanken i Stockholm, inkommit 
till föreningen att den 13 februari närvara samt biträda med gluntsång vid den 
första stipendieutdelningen ur Björn Beronius´minnesfond till stöd för akademisk 
studentsång. Stipendiaterna har utsetts med biträde från OD. Vi har tidigare 
bringats uppfattningen att stiftelsens syfte var att uppmuntra och belöna gluntsång, 
men så är inte fallet, i alla fall inte enbart.  
Vi beslutade att Inga i första hand svarar att vi har svårt att få fram gluntsångare 
med så kort framförhållning och hänvisar till att det bör gå att få tag i sångare i 
Stockholm, t ex genom Staffan Liljas. I andra hand kan ev Joakim Ekedahl med 
sångarbroder Fredrik komma i fråga. 
 
§12. Nästa styrelsemöte föreslås torsdag 21 februari, kl 15, hos Inga, Salag 12 A. 
 
 
Mats Wahlberg , ordförande 
 
 
Elisabet Claesson, tillfällig sekreterare 
 
 
Joakim Ekedahl, justeringsperson          
 
 
 
	  


