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Ordföranden har ordet:

Kära Ferlinvänner!
När detta skrivs i början av april månad har
våren definitivt gjort sitt intåg i södra delen
av Sverige. Det var säkert vid en liknande tid-
punkt, som Ferlin satt i Klara och tänkte på
sin ungdomstid i Filipstad och ungdomens
lekar under våren:

Nu brinner vårens blåa eld
på Abborrbergets krön,
där dansar Kalle Knopare,
gudomligt ung och skön. F°*°= UUAN AHUV'Krökt Sitter Ivan Speleman Tor Englund, ordförande 1' Nils Ferlin-sällskapet.

och flinar vid sitt spel,
Och Ra11ar_AntOn känner sig Nu till två av vårens aktiviteter förutom

sin 4:e Iflaj
(1930) Pa grunda av att forfattaren Per °Anders Fo-

IÖVS gelstrom 1 ar skulle ha fyllt"lOO ar har Kent
y P g Iosefsson, ordforande 1 sallskapet Fogel-

t " " , b d kn d 'll -Och Gustaf Fröding, beundrad av Nils Fer- :1::::SI_:::nI::r1_e¿l:1:fnAiíåïëssän íttfë Éïïn
_ . . ,, . ., Y

1113' S,1,<reV 1 Ny(1 dikter (1894) En men lat Om beröringspunkter mellan Fogelström och
Vam Ferlin under en kväll på ABF i Stockholm. Fo-

Ia vårn, ja. gelström var till exempel inspirerad av Fer-
ja vårn ja, lins debutbok ”En döddansares visor”. Båda
tjong fadeladeli, författarna var engagerade i frågor om fred
dä ä e fina ti! och rättvisa. Karl-Olof Andersson är författa-
Da stecker sä ur jola, re och journalist och har skrivit böcker om
å guschelóv för sola, såväl Fogelström som Ferlin.
ho ä så gla å bli! Under de stora renoveringar som ägt rum

kring Sergels torg och Klara kyrka har Nils
Nu några ord om hösten 2016. Prisutdel- Ferlins staty legat väl inpackad och omhän-

ningsmötet ägde rum den 27 oktober, men dertagen i ett magasin, men den 13 juni kl
tyvärr kunde inte lyrikpristagaren Lars Norén 11.00 kommer han tillbaka på sin gamla plats
delta. Han representerades istället av Marga- vid Klara kyrka. Efter välkomsthälsning av
reta Petersson och Eva Bonnier, två represen- Tor och diktläsning av Lilian Ahlm håller tra-
tanter för Noréns förlag Bonniers. Däremot fikborgarrådet Daniel Helldén ett tal varefter
var trubadurpristagaren Bernt Törnblom när- undertecknad säger några ord. Så avtäcks
varande och han underhöll med sin fina vis- statyn varefter Monika Lilja och Ove Eng-
konst. ström underhåller genom att sjunga några av

Ferlins visor. Roligt om så många som möj-
Styrelsen vill varmt tacka de medlemmar ligt kan vara med. Eventuella ändringar av

som under året skänkt pengar och gåvor till programmet meddelas på vår hemsida.
sällskapet. Speciellt tack till Tove Rundgren Sällskapets styrelse ser fram mot att få träf-
och Peder Enström. fa er vid årsmötet i Grillska husets festvåning

i Gamla stan i Stockholm. Se särskild inbju-
Omslagsbild: Oljemålning av [dun Lovén 1943. dan på SlS'ta Sidan.

TOR ENGLUND
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Bilder från Nils Perlin-pristagarmötet
FOTO: ANNIKA LUTTROPP

Lilian och
Tor laser
dikter ur

Lars Noréns
senaste

diktsamling
"stoff".

Ove och Bernt underhöll publiken.

Trubadurpristagaren tillsammans med Eva Lexell Törnblom.

.Y _

Tor Englund samtalar med Eva Bonnier.

Trevliga diskussioner vid middagsbordet.

Nya medlemmar
Christer Bergman, Nidälvsgränd 35,
128 44 Bagarmossen

Sune Bohlin, Ringgatan 4 C Lgh 1502, 752 17 Uppsala
Agneta Casemyr, Stenåsvägen 11, 905 82 Umeå
Björn Holmgren, Lammholmsbacken 272 Lgh 1101,
143 47 Vårby

Antero Heuttunen, Smältverksgatan 22, 724 74 Västerås
Lena Gunilla Karlsson, Hornstulls Strand 9 Lgh 1706,

117 39 Stockholm
Anders Larsson, Nässundet Näs 25, 688 91 Storfors
Eva Kristina Lexell Törnblom, Häggarnsvägen 2,
132 37 Saltsjö-Boo

Kjell Mattsson, Själagårdsgatan 17 Lgh 1403,
111 31 Stockholm

Farhad Rouhani-Kalleh, Szt Ansgars Väg 6 Lgh 1402,
169 51 Solna

Karin Rydén, Virvelvindsvägen 4 A, 222 27 Lund
Hans Schweitz, Vintervägen 30 Lgh 1102, 169 54 Solna
Annika Sylvén, Flintvägen 10, 175 68 Iärfälla
Bernt Törnblom, Häggarnsvägen 2, 132 37 Saltsjö-Boo



VERKSAMHETSBERATTELSE FÖR ÅR 2016
Nils Ferlin Sällskapets styrelse har efter årsmötet i Feriin - En diktare i tiden" på ABF-hL1Set vid Svea-
Grillska Huset 12 maj 2016 bestått av vägen. Den fullsatta salongen lyssnade glatt till ett
Ordinarie ledamöter utmärkt program som fick rungande applåder.

Tor Englund, ordförande Prisutdelningsmötet hölls torsdagen den 27 okto-
Annika Luttropp, sekreterare ber i Riddarsalen, Grillska huset. Mötet startade med
Evy Claeson, skattmästare middag. Nils Ferlin-pristagare var Lars Norén och
Lilian Ahlm Trubadurpristagare Bernt Törnblom. Ordförande Tor
Ove Engström Englund delade ut Ferlin-priset till Margareta Pe-
jenny Westerstrom tersson som ansvarar för Lars Noréns pjäs-och
Suppleanter; texträttigheter och hon tog emot priset i Lars Noréns
Monika Lilja ställe då Lars Norén inte hade möjlighet att närvara.
Rikard Richardson Eva Bonnier från Lars Noréns förlag Bonniers var
Tor Englund har fungerat som Redaktör for också närvarande. Ove Engström delade ut Truba-
Poste Restante_ durpriset till Bernt Törnblom. Båda pristagarna fick

Auktoriserad revisor nar varit Eva Stein och revi_ en reliefibrons föreställande Nils Ferlin och är utförd
sorssuppleant Lars-Ake Svensson Valnämnden nar av Vivianne Geijer. Dessutom fick båda pristagarna
utgjorts av Eric Midfalk (sammankallande) oel-i Eli- varsin Ferlin-tallrik. Till kaffet läste Tor Englund och
sabeth Iönsson-Österdahl. Styrelsen har under året Lilian Ahirn dikter av LärS N0rên ur hans SenaSte
hafot två ordinarie sammanträden_ diktsamling ”Stoft”. Bernt Törnblom underhöll med
Arsmötet ägde rum torsdagen den 12 maj iGri11ska egna visor och en egen tonsättning till text av Nils

Huset. Efter årsmötet hölls det sedvanliga lotteriet Fertin- Menikä Lilla framförde bl-21 en viSa av Edith
med bl_a en litografi skänkt av Peder Enstrom_ Lilian Piaf till dragspel. Rune och Elisabeth Osterdahl samt
Ahlm och Tor Englund läste dikter av Nils Ferlin. l0Se QUi5Pe Slöng en Visä Oeh Ove EngStrÖrn Slörlg
Ove Engström, Monika Lilja oeln Per Filip Walden- egna tonsättningar både själv och tillsammans med
stam underhöll med tonsatta dikter av Nils Ferlin Bernt TÖrnb1O1n- Ove ävS1L1tnde tr__ëIdíti0nSenligt
samt egna visor och tonsättningar. Det var ett varie- SäInn1ênl<01nSten rned Ni1S Fer1inS "O1andSva1S".
rat ooh av publiken uppskattat program_ Allahelgonahelgen, söndagen den 6 november, var
Söndagen den 2 oktober genomförde Lilian Ahlm, ordf. Tor Englund vid Nils Ferlins grav och lade ner

Tor Englund och Ove Engström i samarbete med en l<ränS-
DEL5 (De litterära säliskapen) ett program ”Nils Fredagen den 11 november gav Lilian Ahlm, Tor

Da Hä uist 150 kr

Britt Marie Winther 70 kr

Totalt 5.065 kr
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Englund och Ove Engström på Musiksalongen
Gabriel och Hilda ett program med titeln ”Minns i

GÄVORIHLL november". Ett av publiken mycket uppskattat
NILS FERLIN-SALLSKAPET Pšgfam-A 2016 d t200 ° d W l" d k "llr var e ar se an erman s asa -

Vilhelm Alnefelt 250 kr skapet i Stockholm bildades. I samband med jubile-
Lennart Andersson 150 kr et gav sällskapet ut en bok med titeln ”Värmland är
Solveig Andersson 30 kr större än Värmland” med Anders Edström som
Sven Andersson 100 kr bokens redaktör. Ett avsnitt i boken handlade om
Staffan Atterhajj 200 kr värmlänningar, som står staty i Stockholm. Där be-
Sígvard Axensten 200 kr handlas bl a ]ohn Ericsson, Selma Lagerlof, Esaias

Tegner och Gustaf Froding. Lilian Ahlm och Tor
Hugo Bauovarre 150 kr En lund skrev i ett av bokens ka itel om Nil F l'
Hans OJ' Fridberg 100 kr oclš hur Ferlin-statyn kom till Éinder titel: ”elïlillï

S Sgq Ferlin - värmländsk stockholmare och roslagsbo”.
Åke løhanäson __ 109 kr Även tillkomsten av minnesplaketten på Rörstrands-
Elisabeth Ionsson-Osterdahl 45 kr gatan 40 benandjades i kaniner
Bo Lilieblad 150 kr Under året har två nummer av Poste Restante
Svante Lockman 300 kr utgivits och distribuerats till sällskapets medlemmar.
Britt Lundström 100 kr Styrelsen framför ett varmt tack för alla de gåvor och
Olle Nilson 100 kr bidrag som influtit under året och som hjälper till
Håkan Olsson 150 kr att stärka sällskapets ekonomi. Vi tackar också för
Anna_LüSa Puttonen 150 kr de gåvor som skänkts till de lotterier som anordnats
Tove Rundgren 2000 kr vid sällskapets möten.

Av Resultat-och Balansräkningen framgår blandOlle Telling 50 kr annat:
Lars Törnblom 50 kr att sällskapet har en sund ekonomi
' att årets bokslut uppvisar ett underskott av

I__Jlla Varmnas 120 kr 13382150
OVÜSÛ gåV01' 350 kf att kassa och bankbehållning uppgår till

350.397:76



Revisionsberättelse

Till årsmötet i Nils Ferlin Sällskapet
Org.nr 8020i0-140!

Rapport om årsbokslutet
Jag har utfört en revision av arsbokslutet for Nils Fcrlin Sällskapet för räkcnskapsztret 2016.

Styrelsens rmsmrför arsbrzksluter
Det är styrelsen som har ansvaret for att upprätta ett arsbokslut och för att bokföringslagen tillämpas vid upprättandet av
arsbokslutet och för den interna kontroll som stirelsen bedömer är nödvändig för att upprätta ett ttrsbokslut som inte innehaller
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror pa oegentligheter eller pa fel.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att uttala mig om àrsbokslutct pa grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International Standards
on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver rtttjag följer yrkesetiska krav samt planerar och utför
revisionen för att uppna rimlig säkerhet att arsbokslutct inte innehaller väsentliga felaktigheter.

En revision innefattar att genom olika atgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i arsboksltitct. Revisorn
väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i arsbokslutet. vare sig
dessa beror på oegcntligheter eller pa felt Vid cletuia riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är
relevanta för hur stiftelsen upprättar arsbokslutet i syfte att utfonna griutskningsatgarder som år tindamalsenliga med hänsyn till
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i stiftelsens interna kontroll. En revision innefattar
ocksa en utva“rdering av ändamalscnligheten i de redovisningsprineiper som har använts och av rimligltetcn i styrelsens
uppskattningar i redovisningen. liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i arsbokslutet.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhänitat är tillräckliga och ändamalsonliga som grund för mitt uttalancle.

Utmlanrlc
Enligt min uppfattning har arsbokslutet i allt väsentligt upprättats i enlighet med bokföringslagen .lag tillstyrker farför all
årsmötet fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och and ra författningar
Utöver min revision av arsbokslutet har jag även utfört en revision av styrelsens fönfaltning for Nils Ferlin Sällskapet för
räkenskapsåret 20 l6.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förvaltningen enligt Rireningens stadgar.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säl~;erhet uttala mig om huruvida jag vid min granskning funnit att nagon ledamot i styrelsen handlat
i strid med föreningens stadgar. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Som underlag för mitt uttalande om förvaltningen har jag utöver min revision av arsbokslutet granskat väsentliga beslut. atgärder
och förhallanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Jag har även
granskat om nagon styrelseledamot pa annat satt har handlat i strid med föreningens stadgar.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhänttat är tillräckliga och ändamalsenliga som grund för mitt uttalande.

Uflrzlamie
Enligt min uppfattning har styroiseleclainötema inte handlat i strid med föreningens stadgar. Jag tillstyrker därför att arsmötet
beviljar stfvrelsens ledamöter ansvarsfrihet för râikenskpsarel.

Stockholm den l6 mars 2017

ß/tj <

Eva Stein
Auktoriserad revisor
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Balansrapport
Nils Ferlin Sällskapet (136)

Period:1601-1612

Konto Benämning Ingående balans Förändring Utgående balans
160101 1601-1612 161231

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

Finansiella anläggningstillgångar
1352 Andel Övr lntresseföreningar 1,000.00 0.00 1,000.00
Summa finansiella anläggningstillgångar 1,000.00 0.00 1,000,00

SUMMA ANLÄGGN|NGSTlLLGÅNGAR 1,000.00 0.00 1,000.00

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

Kortfristiga fordringar
1613 övr Förskon (Al. pono) 1,2so.49 -1,2so.so -0.01
Summa kortfristiga fordringar 1,280.49 -1,280.5O -0.01

Kassa och bank
1920 Plusgirokonto 17,298.28 1,088.00 18,386.28
1943 Danske Bank 93818 345,219.78 -25,000.00 32021978
1946 Danske Bank 93826 10,791.71 0.00 10,791.71
Summa kassa och bank 373,309.77 -23,912.00 349,397.77

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 374,590.26 -25,192.50 349,397.76

SUMMA TILLGÅNGAR 375,590.26 -25,192.50 350,397.76

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL
2061 Eget kapital -102,383.57 0.00 -102,383.57
2067 Balanserad vinst/förlust -24,827.79 39,716.78 14,888.99
2068 Vinst/förlust från föreg år 39,716.78 -4,755.46 34,961.32
2069 Årets resultat 34,961 _32 -21,578.82 13,382.50
SUMMA EGET KAPITAL -5253326 13,382.50 -39,15O.76

Làngfristiga skulder
2391 Nils Ferlin Fonden -40,000.00 0.00 -40,000.00
2392 Curt Enström Fonden -142,875.00 0.00 -142,875.00
2395 Ständiga Medlemmars Fond -33,773.00 0.00 -33,773.00
2396 Ack upplös ständ medlemm. fond 28,593.00 3,177.00 31 ,770.00
Summa långfristiga skulder -188,055.00 3,177.00 -184,878.00

Kortfristiga skulder
2890 Övriga kortfristiga skulder -15,750.00 4,500.00 -11,250.00
2901 Förutbet. medlemsavgifter -144,050.00 0.00 -144,050.00
2902 Ack upplös förutbet 2006 o tid 24,798.00 4,133.00 28,931.00
Summa kortfristiga skulder -135,002.00 8,633.00 -126,369.00

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -37559026 25,192.5O -350,397.76

VAR GCD OBSERVERA
att alla meddelanden om ändringar av namn eller adress (skriv tydligt, texta, tack! ) skickas direkt till
Nils Ferlin-Sällskapets sekreterare: Annika Luttropp, Surbrunnsgatan 55, 8 tr 113 27 STOCKHOLM

'B 08-32 99 84. annika.luttropp@bredband.net
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Resultatrapport
Nils Ferlin Sällskapet (136)

Period: 1601-1612

Konto Benämning Föregående år Resultat
1501-1512 1601-1612

RÖRELSENS INTÄKTER

Nettoomsättning
300906 Återf medl.avg 2006 o tidigare 4,133.00 4,133.00
3010 Medlemsavgifter 50,800.00 47,875.00
3011 Upplös del av ständ. medl fond 3,177.00 3,177.00
3012 Gåvor 25,395.00 25,895.00
3014 Samkväm och lotterier 25,640.00 29,600.00
3018 Ferlintallrikar 460.00 0.00
3019 Övrig försäljning 0.00 1,050.00
3020 lnbet ständ medl. avg 4,000.00 4,000.00
3021 Bibliotek och institutioner 1,950.00 2,600.00
Summa nettoomsättning 115,555.00 118,330.00

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 115,555.00 118,330.00

RÖRELSENS KOSTNADER

Material och varor
4010 Poste Restante -75,325,00 -54,077.00
4014 Samkväm -33,826.00 -32,825.00
4015 Tryckkostnader, övrigt 0.00 -2,137.50
Summa material och varor -109,151.00 -89,039.50

BRUTTOVINST 6,404.00 29,290.50

Övriga externa kostnader
6110 Kontorsmateriel -352.00 -491.00
6160 Transporter och resor -249.00 -230.00
6250 Postbefordran -835.00 -558.00
6420 Revisionsarvoden -5,625.00 -5,625.00
6530 Redovisningstjänster -4,750.00 -5,000.00
6980 Medlems och föreningsavg -800.00 -1,600.00
6991 Övr ext kostn, avdragsgilla -5,335.65 -3,025.00
Summa övriga externa kostnader -17,946.65 -16,529.00

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -127,097.65 -105,568.50

RÖRELSERESULTAT -11,542.65 12,761.50

Resultat från finansiella investeringar
8311 Ränteintäkter från bank 2,804.33 0.00
8490 Övriga finansiella kostnader -1,223.00 -1,144.00
Summa resultat från finansiella investeringar 1,581.33 -1,144.00

RES EFTER FINANSIELLA POSTER -9,961.32 11,617.50

Bokslutsdispositioner
8800 Årets utdelade stipendier -25,000.00 -25,000.00
Summa bokslutsdispositioner -25,000.00 -25,000.00

RESULTAT FÖRE SKATT -34,961.32 -13,382.50

ÅRETS RESULTAT -34,961.32 -13,382.50
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INBJUDAN
Nils Ferlin-Sallskapets medlemmar hälsas varmt välkomna till
årsmöte i Grillska Huset Riddarsalen

torsdagen den 11 maj kl.17.30
Plats: Grillska Huset vid Stortorget i Gamla Stan.

Ingång Stortorget 3, 2 trp. alt. Köpmangatan 15, 2 trp.
man kommer då direkt in i Riddarsalen.

Meny:
Röding med smörstekt sparris, dillslungad potatis och citronsås.

Bordvatten alt. lättöl, kaffe alt. te med kaka ingår.
Priset är 380 kr / kuvert. Kostnad för annan dryck tillkommer,
vitt eller rött vin kan köpas för 80 kr / glas alt. 395 kr /flaska

och starköl för 56 kr/ flaska.

Om Du är allergiker - spoeciellt om Du är glutenintolerant eller
önskar vegetarisk kost MASTE detta anges på inbetalningskortet,

liksom om Du ej kan äta fisk.

Det sedvanliga lotteriet äger rum vid kaffet.

Anmälan sker genom insättning av beloppet 380 kr på
Nils Ferlin Sällskapets Plusgironummer 35 21 55-6
(eller via bifogad plusgiroblankett) och skall vara
Sällskapet tillhanda absolut senast onsdagen 3 maj.

OBS! Tänk pa att gireringen tar ett par dagar!
Glöm ej att skriva namn och adress på Din inbetalning.

Val mött till en mínnesrík Perlínkvdll.

STYRELSEN

Poste Restante Medlemstidning för Nils Ferlin-Sällskapet nr 1, 2017
Ordförande: Tor Englund, Stenhuggarvägen 17, 167 54 BROMMA.

mail: tor.eng1und@hotmail.com
Sekreterare: Annika Luttropp, Surbrunnsgatan 55, 8 tr, 113 27 STOCKHOLM. Tel 08-32 99 84

OBS! Ny e-postadress: annika.luttropp@bredband.net
Skattmdstare: Evy Claeson, Heleneborgsgatan 6 C, 3 trp. 117 32 STOCKHOLM. Tel: 08-84 40 44
Sallskapets plusgirokonto: 35 21 55-6
Redaktör jbr Poste Restante:

Tor Englund
Tryck: Affärstryckeriet, Norrtälje. mail: info@atn.se
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