
Verksamhetsberättelse 2016 för Sällskapet Nya Idun 

Medlemmar                                                                                                                                
Sällskapet Nya Idun hade vid årets slut 470 aktiva medlemmar som, med några få undantag, 
betalat årsavgiften på 300 kronor. Antalet passiva medlemmar var vid årets slut 93. De senare 
har inte betalat medlemsavgift, inte fått Nya Iduns Programblad och inte deltagit i 
samkvämen.  

Guldäpple                                                                                                                                                  
År 1966 valdes Berit Lindholm, hovsångerska, och Birgitta Fritz, docent i historia, in i 
Sällskapet Nya Idun och har därmed kvalificerat sig för ett Guldäpple. 

Avlidna                                                                                                                                              
Gudrun Ekstrand fil.lic och Livrustkammarens förste intendent, Gunnel Vallquist professor 
och författare bl.a., Marianne von Münchow inredningsarkitekt, Susanne Valentin koreograf, 
Catharina Köhler konstnär, Karin Söder politiker,  Gunilla Lagerhem Ullberg formgivare, 
Gabriella Garland radioproducent och Inger Estham textilhistoriker avled under året. Dessa 
 begåvade iduneser har berikat våra sammankomster i decennier. Gabriella Garland hann fylla 
104 år. Av de övriga blev några över nittio år. 

 Inval av nya medlemmar                                                                                                                                               
Inval sker en gång per år, senast under februari månad. År 2016 beslutade nämnden att 
erbjuda nedanstående 12 kvinnor medlemskap i Nya Idun. Samtliga har tackat ja. 

Katarina Dalayman, operasångare  
Anna de Geer, civilekonom, projektledare  
Anette Granlund, intendent  
Karin Helander, professor i teatervetenskap  
Kristina Henschen, chef för LO-TCO biståndsnämnd  
Karin Jensen Gyllenswärd, med.dr, psykolog, forskarassistent  
Mia Kuritzén Löwengart, doktorand i historia  
Maria Larsson, professor i psykologi 
Annika Levin, art business consultant  
Lisa Munthe, filmregissör, manusförfattare  
Med Reventberg, skådespelare, regissör  
Ulrika Sandvik, neurokirurg                                  

Nämnd                                                                                                                                                       
Vid årsmötet den 11/4 2016 i Kristinehovs Malmgård avgick Astrid Gräslund och Camilla 



Lundberg. Efter nyval av Elise Einarsdotter och Joanna Rose samt omval av övriga fick 
nämnden följande sammansättning: 

Carola Almqvist, sekreterare (litteratur och teater) 
Astrid Assefa (litteratur och teater) 
Ingar Beckman Hirschfeldt, nämndsekreterare (samhälle) 
Maria Benktzon, klubbmästare (konst och arkitektur) 
Elise Einarsdotter (musik) 
Marie Hafström, vice sekreterare (samhälle) 
Elizabeth Hatz (konst och arkitektur) 
Jelena Jangfeldt (musik) 
Inga Lundblad (vetenskap) 
Anja Liedtke (litteratur och teater) 
Lotty Nordling skattmästare, (samhälle) 
Lena Nordlund  (vetenskap) 
Marie Pårup (konst och arkitektur) 
Antoinette Ramsey Herthelius, klubbmästare (litteratur och teater) 
Joanna Rose (vetenskap) 
Anna Strååt, vice ordförande och webb-master (musik) 
Ingrid Tobiasson (musik) 
Marianne Treschow, ordförande (vetenskap) 
Suzanne Unge Sörling klubbmästare (konst och arkitektur) 
Elisabeth Westberg, klubbmästare (samhälle) 

Britt Dahlström har fortsatt fungerat som Sällskapets arkivarie.                               

Revisorer och valkommitté                                                                                                             
Vid årsmötet omvaldes Kajsa Lindståhl och Margaretha Herthelius till revisorer. Till 
revisorssuppleanter omvaldes Désirée Edmar och Ebba Florin-Robertsson.  
Till ledamot i valkommittén omvaldes Barbro Waldenström (sammankallande).         Ulla-
Carin Giertz och EwaMaria Roos valdes till nya ledamöter av kommittén. 

Programblad                                                                                                                                        
Fyra programblad har under år 2016 skickats ut till alla aktiva medlemmar. Carola Almqvist 
har varit redaktör och Marianne Treschow ansvarig utgivare. 

Hemsida                                                                                                                                                
Anna Strååt har fortsatt arbetet med att utveckla Nya Iduns hemsida. Sidans vinjett utgörs av 
Annie Bergmans målning av de dåtida tjugo nämndledamöterna vid ett invalsmöte år 1935. 
Adressen är: www.nyaidun.se. 

Matrikel                                                                                                                                              
Under året gav sällskapet ut en ny matrikel. Redaktörer var Carola Almqvist, Annika 
Hökerberg. Lotty Nordling och Barbro Waldenström. 

http://www.nyaidun.se


Samkväm                                                                                                                                       
Sällskapet har under det gångna året, utöver till julfesten, bjudit in till ytterligare nio samkväm. I 
julfesten deltog  128 personer, varav102 medlemmar och 26 gäster.  I årets övriga nio samkväm, varav 
tre dubblerade,  deltog totalt 431 personer. Klubbmästare har varit Maria Benktzon, Suzanne Unge 
Sörling, Antoinette Ramsay Herthelius och Elisabeth Westberg.  

Samkväm har ägt rum enligt nedan.                                                                

10 januari                                                                                                                                            
Julfest på Piperska muren ”Jag tänker ofta på Edith Piaf” med Solveig Faringer och Anita 
Agnas 

24 och 25 februari   dubblerat                                                                                                                                
”Keramisk skulptur i en berättande tradition” på Blås & Knåda med Mari Pårup.                                                                                                                                  

16 och 17 mars    dubblerat                                                                                                                                                
”Ellen Thesleff – lysande konstnär och tidig modernist” med Lena Holger i Sven-Harrys 
konsthall                                                                                                                              

11 april                                                                                                                                      
Årsmötesförhandlingar i Kristinehovs Malmgård. Därefter ”Svenska divor och subversiva 
hjältinnor under 1800-talet” med Hélène Ohlsson.  

12 maj                                                                                                                                                    
Marie Wickman Chantereau om ”Plastikkirurgi idag” i Camarillo festvåning. 

27 augusti 

Istället för vårutflykt blev det höstutflykt till konstnären Agneta Gussanders trädgård Kärret, 
Gnesta. 

14 och 16 september extrainsatt och dubblerat  
Visning av nya Musikhögskolan av skolans rektor Cecilia Rydinger Alin 

10 oktober  
”Aktualiteter i folkrätten” med Marie Jacobsson, folkrättsrådgivare på UD. Kristinehovs 
Malmgård. 

8 november                                                                                                                                          
”Mina tre år i Berlin” med Marika Lagercrantz på Kristinehovs Malmgård. 

6 december                                                                                                                                     
Parentation över de Iduneser som under året gått bort. EwaMaria Roos reciterade ”Birgitta 
svit” av Stig Dagerman. Till sviten vävde cellisten Sara Wijk och pianisten Anna Strååt in 
musik. Parentationen ägde rum i Sabbatsbergs kyrka med efterföljande samkväm hos det 
näraliggande Afasicentrum. 




