
 
Noteringar under GAs ledningsmöte 6 april 2016 
hos Bo G.

Mötet föregicks av en angenäm måltid med paj och kött, vin, brie och kaffe.

Närvarande: ordf. Harald Bohlin, styrelseledamöterna Agneta Lindsjö, Bo. G Hall och 
Mats Wahlberg samt resurspersonerna Inga Svanfeldt (tillika kassör) samt PG Norman. 
Fredrik Lindell och Joakim Ekedahl hade anmält förhinder.
Anm: Beslut nedan har fattats av styrelsen.

1. Föredragningslista. Utsänt förslag till fastställdes. 

2. Information:

a) EHV:s donation. Eklundshofs Vänner har beslutat upplösa föreningen. Vid sitt sista 
sammanträde beslöt föreningen ”att föreningens tillgångar skall tillfalla Glunt-
Akademin att användas i samband med Wennerbergjubileet 2017.” I enlighet härmed 
har överförts 7 163.91 kronor, som bokförs i särskilt konto. Vidare har överlämnats   
* 10 ex. av ”Sällskapet Eklundshofs Vänner och Väninnor 1993-2008” (det noteras att
en kompletterande historik för ht 2008-2016 återges som bilaga till dessa noteringar).
*139 ex av Lars-Åke Skagegårds skrift ”En vandring i Gluntarnes Uppsala”. Beslut 
abilaga till dessa noteringar)tt sända några ex till styrelsen för Gunnar Wennerberg 
Sällskapet i Lidköping. Till övriga ska den säljas à 20:- Men upplaga ska sparas till 
jubileumsfirandet nästa år.
* 58 ex av cd:n Wennerberg på Eklundshof (komplettering av tidigare donation av 
denna cd).

Styrelsen beslutade att med stor tacksamhet ta emot dessa gåvor och att förvalta dem 
enligt EHV:s vilja.

b) GAs ekonomi Inga meddelade att GA har 10 035:- på bankkonto och 489:- i 
handkassan. Därtill kommer de ovannämnda 7163.91:- i särskilt konto /GW200.

c) Glunt-afton på GH i samarbete med nationens kulturnämnd. Bo G. rapporterade om 
en entusiastisk studentpublik (c:a 40 studenter). ”Det gav mersmak.”

d) Syrtuterna Harald informerade om hur Gunilla Bohlin lagat och kompletterat de tre 
syrtuterna och med att sy nya halsdukar, köpt tre garderober för att underlätta transport
och tagit färgfoton som fästs på resp. garderob för att plaggen ska kombineras på 
avsett sätt. Styrelsen framför ett varmt tack för denna insats.

http://gluntarna.se/EHVV_och_EHVs_program.pdf


e) 200-årskommittén: Harald berättade vad Carl Frängsmyr informerat om kommitténs 
planer. Detta noteras i annan ordning.

f) Gunnar Wennerberg Sällskapet Lidköping har arrangerat sin första "Salong" i 
Wennerbergsgården. De har ett drygt 50-tal medlemmar. (Se GAs hemsida under 
”Nyheter”, första posten).

g) Harald informerade om att Mats lovat att bli GAs arkivarie från och med i höst.

h) Gåva: Harald informerade om att Kåre Eriksson denna dag överlämnat som gåva en 
unik skrift, utgiven av Per Lindell 1890: ”Autografier och porträtt af framstående 
personer”, där bl a Gunnar Wennerberg medverkar med en handskriven dikt med ett 
”fotografi efter naturen och ljustryck  af J. Jaeger, Stockholm”. Beslut: att framföra ett 
varmt tack till Kåre för detta ytterligare tillskott till GA:s samlingar.

i) Harald nämnde till allmän förstämning att han nyligen lärt sig, att Wennerberg hämtat 
melodin till ”Här är gudagott” från Crusell. 

2. Formalia a) Årsträffen 2015 gav styrelsen i uppdrag att till nästa årsträff överväga en mera 
fast form för Glunt-Akademins fortsatta verksamhet. Efter diskussion beslöts tillstyrka att 
årsträffen 2017 beslutar att fastställa stadgar för GA. I kallelsen ska anges att de som nu står 
på vår sändlista ska tillfrågas om de vill bli formella medlemmar i GA – fortfarande utan 
medlemsavgift.

b) Ett utsänt utkast till stadgar för den händelse årsmötet vill fastställa sådana diskuterades 
utifrån ambitionen att stadgarna i så liten utsträckning som möjligt ska binda verksamheten. 
T ex föreslogs att kassören bör kunna väljas utom styrelsen, om årsträffen finner detta 
önskvärt. Vidare föreslogs att tillfoga en ingress om att GA är en ideell förening, ett litterärt 
sällskap, öppet för alla och politiskt obundet som har till syfte att främja och förvalta minnet 
av Gunnar Wennerbergs liv, diktning och tid (motivering se nedan under p. 8).  Förslaget till 
stadgar bordlades för fortsatt diskussion vid nästa ledningsmöte.

3. Erbjudande av gluntkläder: 
a) från Weine Karner: ”Jag har en bonjour (långrock) med byxor och väst från slutet av

1800-talet som jag kan tänka mig donera till Glunt-Akademin om intresse finnes.”
b) från Erland Bohlin enl. tidigare utsända bilder. De är tänkta att förvaras i Örebro så 

länge Erland vill. 
Beslut: att tacksamt ta emot de erbjudna gluntrockarna mm under förutsättning att de 
inte behöver tvättas före användning. För utlåning av dem gäller samma regler som för
hittillsvarande syrtuter.

4. Kulturnatten. Vi beslöt vid föregående möte att GA ska delta även i år med Allsång med 
gluntar. Samma personer som agerade förra året ska ombes göra detsamma i år. Närvarande 
P G, Agneta Harald och Bo G. accepterade. Det blir ingen gluntvandring i år men möjligen 
nästa år i samband med jubileumsfirandet.

5. Gluntträning PG meddelade att nästa gluntträning äger rum 14 april på Norrlands nation. 
Fredrik, PG och Inga medverkar. Även från GH nation har visats intresse för gluntträning 
men ännu inget konkret förslag.



6. Info-bladet. Det har nu reviderats. Vi var ense om att de fyller en av GAs uppgifter: att 
sprida kännedom om gluntar. Det är därför motiverat att bekosta mångfaldigande när inte 
beställaren gör det. Detsamma gäller särskilt info-bladet på engelska.
7. Vi har tidigare diskuterat att deponera en ljudanläggning i Fyriskällan (Stadsbibliotekets 
Uppsalarum). Inga och Harald har besök Fyriskällan och pratat med de två bibliotekarier som 
delar på ansvaret för denna enhet, Malin Pennlöv och Per Göran Back. Det var ett positivt 
möte och de var inte främmande för att biblioteket kan ordna så att det blir möjligt att lyssna 
på våra inspelningar på plats.

8. Ska vi ansöka om medlemskap i DELS (De litterära Sällskapens Samarbetsnämnd, 
www.dels.nu)? Bo G. redovisade ekonomiska och formella villkor och vilka fördelar ett 
medlemskap skulle innebär för att förvalta arvet från Gunnar Wennerberg. Ett villkor är att de
anslutna ska ha stadgar så ansökan kan göras först efter att nästa årsträff tagit ställning till om 
vi ska fastställa stadgar för GA. Frågan om medlemskap i DELS hänsköts till årsträffen.

9. Nya arbetsformer? Brain-storming. Vi diskuterade ett konkret förslag men bordlade hela 
frågeställningen pga tidsbrist.

10. Nästa möte ska äga rum 16 maj på Grand Hotell Hörnan med början kl. 18.30.

11. Hemsidan. Harald berättade om några nyinsatta texter, bl a en länk som anger hur många 
minuter de olika gluntarna tar att framföra, (i förekommande fall med angivande av antal 
verser som då räknats in).

Vid pennan
Harald


