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 Verksamhetsberättelse 2018, Sällskapet Herulerna 
 
Styrelsen har under året bestått av Ordförande Fredrik Welander, Vice Ordförande Fredrik Strandin, 
Kassör Lotta Persson, Notarie Henrik Persson, Ledamot Lehman Benson IV, Suppleant Lotta Schön, 
samt Suppleant Martin Johansson. 

 
Föreningens styrelse har sammanträtt sammanlagt sju gånger under året, en minskning med ett möte 
sedan förra verksamhetsåret. Detta berodde på att ett möte fick ställas in på grund av olika sjukdomar, 
men föreningens medlemmar behöver inte oroa sig, utan kan vara säkra på att vi jobbade in det 
inställda mötet under det efterkommande mötet. Under året har styrelsen jobbat med de 
återkommande arrangemangen och aktiviteterna, och även haft en grupp som jobbat med 
medlemsstrategier. 
 
Sällskapet har arrangerat en AW-kväll 23/3 på Taproom i Malmö, en den 4/5 på nationen, och en är 
planerad till 7/12 på Boulebar i Malmö. Båda evenemangen som är genomförda får anses vara lyckade, 
i alla fall står det återigen så i styrelsens protokoll.  
 
Styrelsen har tillsammans med nationens kuratel planerat och deltagit i ännu en upplaga av Herulernas 
försommarblot. Då det i år även var karnevalsår, sammanslogs nationens karnevalsalumnisittning med 
försommarblotet. Tyvärr var uppslutningen från Sällskapets äldre medlemmar inte lika god som vid 
nationens karnevalsalumisittning för fyra år sedan.  
 
Det av Sällskapet förvaltade stipendiet, Björn Svenssons minneskorg, även benämnt ”Odygdspåsen” 
delades ut under högtidliga former i samband med försommarblotet till årets odygding, Alexandra 
Gäddnäs, bördig från Finlands svar på Blekinge, Åland. 

 
Då det 2018 arrangerades Lundakarneval arrangerades ingen Tandemstafett, vilket gjorde det svårt för 
Sällskapet att servera frukost till nationens tandemlag i Båstad. Dessa svårigheter bedömdes vara näst 
intill oöverstigliga, varpå vi bestämde oss för att inte servera någon frukost i år. 
 
Det fanns, liksom förra året, planer på att arrangera Gamla Ben Dag tillsammans med nationen i slutet 
av augusti, detta misslyckades dock kapitalt, även i år. Förra året fastslogs det att det berodde på olika 
kommunikations- och planeringsproblem. I år hade vi rättat till dessa problem, det fanns tydlig och klar 
kommunikation och planering. Dock tillstötte andra problem, som till exempel att en del av styrelsen 
hade planerat att vara bortrest i augusti. Det tyngst vägande skälet var dock att det fanns många 
vakanser i nationens aktivakår, och att det befarades att uppslutningen från nationen skulle bli låg. Det 
ansågs därmed vara mera strategiskt att spara på de nationsaktivas tid och engagemang. 
Förhoppningsvis kommer dock Gamla Ben Dag kunna arrangeras igen inom överskådlig tid. 
 
Sällskapets ordförande har även deltagit i ca hälften av nationens Seniorsmöten, och i därav instiftade 
arbetsgrupper såsom Sångbokskommittén. Därtill har det även i år druckits en del kaffe på nationens 
expedition.  
 
Nationens nya sångbok har ännu inte färdigställts, och de två sångerna ”Shoreline” och ”O gamla 
klang- och jubeltid”, som föreningen beslutade sponsra förra årsmötet, är ännu inte sponsrade. 
 
Sällskapet har inför årets Höstblot delat ut balstipendiumet ”Sällskapet Herulernas Höstblotstipendium” 
till Emelie Wahlström, Novischamiral, bestående av balbiljett, sexa och medalj till ett värde av 980 kr. 
 



 
På årsmötet för två år sedan konstaterade styrelsen att Sällskapets medlemsantal hade dalat under ett 
par år och var nere på ca 55 medlemmar. Som svar på detta utlovades kraftfulla åtgärder för att vända 
den negativa medlemsutvecklingen. Detta arbete har nu pågått i två år, och resulterat i att 
medlemsantalet 2017 var 78 medlemmar, och i år 2018 landar på 74 medlemmar. Ökningen av 
medlemmar har tillfälligt stannat upp, men ligger stabilt över 70-strecket. Det blir nästa års styrelses 
uppgift att fortsätta de kraftfulla åtgärderna för att återigen börja öka medlemsantalet.  
 
Till årets gåva till nationen har styrelsen avsatt 7.000 kr, och vad gåvan består i kommer traditionsenligt 
att avslöjas senare under aftonen.  
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