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Ordföranden har ordet:

Poste Restante 50 år!
fter en lång och snörik vinter nalkas nu våren. jag
använt några vinterdagar till att läsa igenom
gamla nummer av Poste Restante. I år kan nämligen
tidningen fira 50-års-jubileum. Det allra första numret
utkom hösten 1968 och som redaktör stod undertecknad och i redaktionen i övrigt återfanns Åke Lindsten.
För den grafiska utformningen stod Leif Zetterling.
Tidningen fick namnet Poste Restante efter Nils Ferlins
dikt med samma namn. Dikten finns i diktsamlingen
Barfotabarn. ]ag citerar början av dikten:

Ehar

Tor Englund, ordförande i Nils Ferlin-sällskapet.

Iag ringde en vän och jag ringde väl två
fast jag visste så väl hur det skulle gå.
Sen tänkte jag störa en hög person
men då hade de redan stängt av telefon
- Så nu har jag ingen att störa
Och vet inte vad jag ska göra

Där sutto två prelater vid en bägare vin.
De talte om askes fastän feta som svin.
Var gång en flicka gick förbi, de sträckte
ut sin hand, välsignade och nöp i smyg på hennes
förklädsband.
Receptet, det är gammalt och står sig än i år.
Det är sanning, för det sade de på radio i går:
Ett skålpund dumhet och ett lod magi,
fyra centner falskhet och ett uns geni.
O, Herre, skall det vara ditt beläte?

Det lilla jag gjort blev ej gjort med tur
så jag vart en rätt asocial figur ~
Men jag väntar från främmande land en slant
den kanske har kommit nu - postrestant!

Två köpmän bytte varor. De brukte krönta mått.
På vikten fanns det intet fel men saltet,
det var vått.
Att det var sand i mjölet och flott i deras smör,
det var en gammal vana, som ingen kan rå för.
Receptet, det är gammalt och står sig än i år.
Det är sanning, för det sade de på radio i går:
Ett skålpund dumhet och ett lod magi,
fyra centner falskhet och ett uns geni.
O, Herre, skall det vara ditt beläte?

Ingegerd Granlund, sällskapets första ordförande,
skriver i det första numret av Poste Restante:
Antingen vi kande Nils Ferlin från gamla Klara: Cosmo,
Norma och Pilen eller vi inte gjorde det - beundran för
skalden och tacksamhet för vad han gav och ständigt ger, det
är vårt jöreningsband och vårt signum. Vårt mål är att he-

-

dra honom.

Och så är det fortfarande. Ingegerd Granlund var för
övrigt en av dem som grundade Nils Ferlin-sällskapet
och tillsammans med Carl-Emil Englund stod för de
praktiska arrangemangen. Ingegerd var legendarisk
rektor för nya Elementar på Östermalm, Stockholm,
men också en finstämd lyriker. Ur debutboken Balladen
om Herrans belate från 1943 vill jag citera några tyvärr
evigt aktuella strofer:

Två bönder hade ägor, som gränsa' till varann.
De ytta varsin råsten och stämde sen varann.
Den ene tog till mutor, den andre for med svek,
Men ingen tyckte han fick rätt och ingen
av dem vek.
Receptet, det är gammalt och står sig än i år.
Det är sanning, för det sade de på radio i går:
Ett skålpund dumhet och ett lod magi,
fyra centner falskhet och ett uns geni.
O, Herre, skall det vara ditt beläte?

Det var en gång två adelsmän, som spelte ecarté.
Den ena hade flera äss, än vad man brukar se.
Den andre brukte speglar, och då kan man förstå,
att ingen var den bättre av adelsmännen två
Receptet, det är gammalt och står sig än i år.
Det är sanning, för det sade de på radio i går:
Ett skålpund dumhet och ett lod magi,
fyra centner falskhet och ett uns geni.
O, Herre, skall det vara ditt beläte?

Men låt oss nu glömma ovanstående svekfulla personer och vände blicken framåt. Vi i styrelsen ser fram
mot att få träffa er alla på årsmötet den 15 maj kl 18.00
i Grillska huset festvåning. Det blir anka!
Varmt välkomna!

Omslagsbild: Första medlemsbladet av
Poste Restantefrdn 1968.

TOR ENGLUND
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÄR 2017
Nils Ferlin Sällskapets styrelse har efter årsmötet i

Årsmötet agae rum torsdagen den 11 maj j Gri11_
ska Huset. Efter årsmötet hölls det sedvanliga lotteriet. Lilian Ahlm och Tor Englund läste dikter av
Nils Ferlin. Ove Engström och Monika Lilja underhöll med tonsatta dikter av Nils Ferlin samt egna
visor och tonsättningar. Det var ett varierat och av
publiken uppskattat ro ram.
13 juni återinvigdtets stttatyn av Nils Ferlin vid
Klara kyrka i samarbete med Stockholms Stad som
bjöd på kaffe med tilltugg. Trafikborgarrådet Daniel
Helldén avtäckte statyn tillsammans med Tor Englund. Lilian Ahlm och Tor Englund berättade om
Nils Ferlin och läste några av hans dikter. Ove
Engström och Monika Lilja underhöll sedan med
sång och musik.
Pfísutdelníngsmötet hölls f0fSdäSEI1 den 26 Ok'
tober i Riddarsalen, Grillska huset. Mötet startade
med Prisutdelningen- Nns Fetnn'PnStagate Var
Ann Iäderlund och Trubadurpristagare Lars-Åke
Andersson. Ordförande Tor Englund delade ut
nernn'PnSet nnAnnläder1und Ocn, Ove Engström
dflade ntTmbadu_rpnSettn1L_arS'Ake_nnd_nrSS0n'
Bnda pnntagarna ndf en renef 1 bron? torestanande
Nils Ferlin och spm ar utforda av Vivianne .Geijer
Díssutom fick bada pristagarna varsin Ferlin-tall-

Gnnska Huset 11 tnal 2017 bestått av
Otdtnane ledamöter
Tot Englund/ Ordförande
Annika Lntttepp/ Sekreterare
EVY C1ä@S0n/

S1<a'f'f1T1äSfäf@

Lí1íf1Ah1m
Ove Engström
]enny Westerström
Suppleanter:

Monika Lilja
Rikard Richardson
Tor Englund har fungerat som Redaktör för
Pgste Restante

Auktoriserad revisor har varit Eva Stein och revisorssuppleant Lars-Åke Svensson. Valnämnden
har utgjorts av Eric Midfa11<(Sammanka11ande) och
Elisabeth Iönsson-Österdahl. Styrelsen har under
aret haft tva Ordinarie sammanträden
Torsdag 4 maj höns på ABF, Stockholm, ett pr0_

gram med titeln Om författarna Per Anders Fogelström och Nils Ferlin. Merverkande var Karl Olov
Andersson, styrelsemedlem i Fogelströms vänner
och Lilian Anlm och Tor Englund från Nils Pen
1in_SäHSkapet_ Föredraget höns med anleaning
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NILS FERLINSALLSKAPET

Till Eie Knllmgng minne
Gunvor och jan Pergggn
Till Eie Knllmnng minne
Ulla Varmnäg
Karl E Åman
Lars Bertil Österberg
Övriga
TOfållI
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GÃVOR TILL
Vilhelm Alnefelt
Huge Ballovarre
Olle Friclberg
Åke jehansgon
BO Liliebladh
Olle Nilson
Ella och Nils Nilgggn
Till Efie Knllmnng minne
Ragnhild Oxhagen

1,

som var närvarande fick en Ferlin-tallrik Ann ]äderlund läste sedan s in a e g na dikte.r, Lars-Åke
Andersson underhöll med tonsatta dikter av Nils
Ferlin och Ruben Nilson ( Lars-Åke Andersson är
också ordf. i Ruben Nilson-Sällskapet ). Tor Englund läste dikter liksom Lennart Hökpers. Ove
avslutande traditionsenligt sammankomsten med
Nils Ferlins "Ölandsvals”.
Söndagen den 19 november gav Lilian Ahlm, Tor
Englund, Ove Engström och Monika Lilja ett program på Trappan i Vällingby med titeln Ferlin för
hela slanten. Programmet var mycket uppskattat
av publikenUnder året har två nummer av Poste Restante
utgivits och distribuerats till sällskapets medlemmar. Styrelsen framför ett varmt tack för alla de
gåvor och bidrag som influtit under året och som
hjälper till att stärka sällskapets ekonomi. Vi tackar
också för de gåvor som skänkts till de lotterier som
anordnats vid sällskapets möten.
att sällskapet har en sund ekonomi
att årets bokslut uppvisar ett underskott av
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att kassa och bankbehållning uppgår
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Revisionsberättelse
Till styrelsen i Nils Ferlin Sällskapet
Orgnr 802010-1401

Rapport om årsbokslutet
Uttalande
Jag har

ntfoit en revision av årsbokslutet för Nils Ferlin Sällskapet för räkenskapsåret 2017.

Enligt min uppfattning har årsbokslutet i allt väsentligt upprättats i enlighet med bokitningslagen.

Grund för uttalande
utfört revisionen enligt lnternational Standards on Auditing (lSA) och god revisionssed i Sverige
Mitt ansvar euli gt dessa standarder beskrivs näirnare i avsnittet Rew'sorn.s~ ct1ismi~. Jag är oberoende i
förhållande till sällskapet enligt god revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar
enligt dessa krav.

Jag har

J ag

anser att de revisionsbevis jag har inhamtat är

tillräckliga och ändamålsenliga som grund for min

uttalande.

Styrelsens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret for att årsbokslutet upprättas och for att bokforingslagen tillämpas vid
upprättandet av årsbokslutet. Styrelsen ansvarar även for den interna kontroll som den bedömer är
nödvändig for att upprätta ett årsbokslut som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa
beror på oegentligheter eller på fel.

Vid upprättandet av årsbokslntet ansvarar styrelsen för bedömningen av sällskapets förmåga att fortsätta
verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om fárliàllanden som kan påverka fonnâgan att fortsätta
verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift.
Revisorns ansvar
Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsbokslutet som helhet inte innehåller nâgra
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentliglieter eller på fel, och att lämna en
revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet. men är ingen
garanti tör att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka
en väsentlig felaktighet om en sådan nns. Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller fel och
anses vara väsentliga om de enskilt eller tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut
som användare fattar med grund i årsbokslutet.
En ytterligare beskrivning av mitt ansvar for revisionen av årsbokslutet tinns på Revisorsinspektionens
webbplats:
http://wwwrevisorsinspektionen.se/rn/showdocumentfdocuments/rev_clok/revisors_ansvar.pdf
Denna beskrivning är en del av revisionsberättelsen.
tf»
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande
Utöver min revision av årsbokslutet har jag även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Nils Ferlin
Sällskapet för räkenskapsåret 2017.

Enligt min uppfattning har styrelseledamötema inte handlat i strid med sällskapets stadgar.

Grundir uttalande
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.

Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till stielsen enligt god revisorssed i Sverige och
har i övrigt fiillgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som gnmd för mitt
uttalande.

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

Revisorns ansvar
Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande, är att inhämta revisionsbevis
för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt avseende:
- företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot sällskapet eller om det finns skäl för entledigande, eller
- på något annat sätt handlat i strid med sällskapets stadgar

Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
ersättningsskyldighet mot sällskapet.
'

Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och har en
professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen grundar sig ämst
på revisionen av räkenskapema. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min
professionella bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar
granskningen på sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga for verksamheten och där
avsteg och överträdelser skulle ha särskild betydelse för sällskapets situation. Jag går igenom och prövar
fattade beslut, beslutsrmderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt uttalande
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Eva Stein
Auktoriserad revisor
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Balansrapport
Nils Ferlin Sällskapet (136)
Period: 1701-1712
Senast reg verifikat: A:159
Utskriven: 180122 20:31 av BS

Rapporten omfattar olästa redovisn/ngsperioder.
Ingående balans
170101

Förändring
1701-1712

1

000,00

0,00

1

000,00

Summa finansiella anläggningstillgångar

1

000,00

0,00

1

000,00

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

1

000,00

0,00

1

000,00

-0,01

0,01

0,00

-0,01

0,01

0,00

18 386,28
320 219,78

10 791 ,71

12 423,56
-55 170,00
0,00

30 809,84
265 049,78
10 791,71

Summa kassa och bank

349 397,77

-42 746,44

306 651,33

SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR

349 397,76

-42 746,43

306 651 ,33

SUMMA TILLGÅNGAR

350 397,76

-42 746,43

307 651,33

-102 383,57
14 888,99
34 961,32
13 382,50

0,00
34 961,32
-21 578,82
22 053,93

-102 383,57
49 850,31
13 382,50
35 436,43

-39 150,76

35 436,43

-3 714,33

-40 000,00
-142 875,00
-33 773,00
31 770,00

0,00
0,00
0,00
3 177,00

-40 000,00
-142 875,00
-33 773,00
34 947,00

-184 878,00

3 177,00

-181 701,00

-11 250,00
~144 050,00

28 931,00

0,00
0,00
4 133,00

-11 250,00
-144 050,00
33 064,00

Summa kortfristiga skulder

-126 369,00

4 133,00

-122 236,00

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

-350 397,76

42 746,43

-307 651,33

Konto

Benämning

Utgående ba/ans
171231

TILLGÅNGAR

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR
Finansiella anläggningstillgångar
1352

Andel Övr Intresseföreningar

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR
Kortfristiga fordringar
1613

Övr Förskott (AL porto)

Summa kortfristiga fordringar
Kassa och bank
1920
1943
1946

Plusgirokonto
Danske Bank 93818
Danske Bank 93826

EGET KAPITAL OCH SKULDER

EGET KAPITAL
2061

2067
2068
2069

Eget kapital
Balanserad vinst/förlust
Vinst/förlust från föreg år
Årets resultat

SUMMA EGET KAPITAL
Làngfristiga skulder
2391

2392
2395
2396

Nils Ferlin Fonden
Curt Enström Fonden
Ständiga Medlemmars Fond
Ack upplös ständ medlemm. fond

Summa långfristiga skulder

Kortfristiga skulder
2890
2901

2902

Övriga kortfristiga skulder
Förutbet. medlemsavgifter
Ack upplös förutbet 2006 o tid

VAR GOD OBSERVERA
att alla meddelanden om ändringar av namn eller adress (skriv tydligt, texta, tackl) 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: 1701-1712
Senast reg verifikat: A:159
Utskriven: 180122 19:35 av BS

Ragporlen omfattar olàsta redovisninëperioder.

Konto

Benämning

Föregående år
1601-1612

Avvik

Resultat
1701-1712

Nettoomsättning
300906
Återf med|.avg 2006 o tidigare
3010
Medlemsavgifter
3011
Upplös del av ständ. medl fond
3012
Gåvor
3014
Samkväm och lotterier
3018
Ferlintallrikar
3019
Övrig försäljning
3020
lnbet ständ medl. avg
3021
Bibliotek och institutioner
Summa nettoomsättning

4 133,00
47 875,00
3 177,00
25 895,00
29 600,00
0,00
1 050,00
4 000,00
2 600,00
118 330,00

0,00
-0,24
0,00
-0,27
0,02
0,00
-1,00
-1,00
-0,54
-0,20

4 133,00
36 600,00
3 177,00
18 794,06
30 081,00
120,00
0,00
0,00

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

118 330,00

-0,20

94 105,06

-54 077,00
-32 825,00
-2 137,50
-89 039,50

-0,07
0,02
-1,00
-0,06

-50 370,00
-33 600,00
0,00
-83 970,00

29 290,50

-0,65

10 135,06

-491,00
-230,00
-558,00
-5 625,00
-5 000,00
-1 600,00
-3 025,00
-16 529,00

3,00
-1,00
0,73
0,00
0,00
-1,00
0,42
0,08

962,00
0,00
-964,00
-5 625,00
-5 000,00
0,00
-4 288,49
-17 839,49

-105 568,50

-0,04

-101 809,49

RÖRELSERESULTAT

12 761,50

-1,60

-7 704,43

Resultat från finansiella investeringar
8490
Övriga finansiella kostnader
Summa resultat från finansiella investeringar

-1
-1

144,00
144,00

1,39
1,39

-2 732,00
-2 732,00

RES EFTER FlNANSlELLA POSTER

11

617,50

-1,90

-10 436,43

Bokslutsdispositioner
8800
Årets utdelade stipendier
Summa bokslutsdispositioner

-25 000,00
-25 000,00

0,00
0,00

-25 000,00
-25 000,00

RESULTAT FÖRE SKATT

-13 382,50

1,65

-35 436,43

-13 382,50

1,65

-35 436,43

RÖRELSENS INTÄKTER

1

200,00

94 105,06

RÖRELSENS KOSTNADER
Material och varor
4010
Poste Restante
4014
Samkväm
4015
Tryckkostnader, övrigt
Summa material och varor

BRUTTOVINST
Övriga externa kostnader
6110
Kontorsmateriel
6160
Transporter och resor
6250
Postbefordran
6420
Revisionsarvoden
6530
Redovisningstjänster
6980
Medlems och föreningsavg
6991
Övr ext kostn, avdragsgilla
Summa övriga externa kostnader

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER

ÅRETS RESULTAT
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INBJUDAN
Nils Ferlin-Sallskapets medlemmar hälsas varmt välkomna till

årsmöte i Grillska Huset Riddarsalen
tisdagen den 15 maj kl.18.00
Plats: Grillska Huset

vid Stortorget i Gamla Stan.

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

2

trp.

Meny:

Ankbröst serverad med en fänkålsdoftande risotto samt en körsbärssås.
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 - speciellt om Du är glutenallergiker eller
önskar vegetarisk kost MASTE detta anges på inbetalningskortet.
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 måndagen 7 maj.
OBS! Tänk pa att gireringen tar ett par dagar!
Glöm ej att skriva namn och adress på Din inbetalning.
Val mött

till en minnesrik Perlinkvall.
STYRELSEN

Poste Restante
Ordförande:
Sekreterare:

Skattmastare:

Medlemstidning för Nils Ferlin-Sällskapet nr 1, 2018
Tor Englund, Stenhuggarvägen 17, 167 54 BROMMA.
e-post: tor.englund@hotmail.com
Annika Luttropp, Surbrunnsgatan 55, 8 tr, 113 27 STOCKHOLM. Tel 08-32 99 84
e-postadress: annika.luttropp@bredband.net
Evy Claeson, I-Ieleneborgsgatan 6 C, 3 trp. 117 32 STOCKHOLM. Tel: 08-84 40 44

Siillskapets plasgírokonto: 35 21 55-6

Redaktör för Poste Restante:

Tor Englund

Affärstryckeriet, Norrtälje. e-post: info@atn.se
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