Lund 21/11 2019
Verksamhetsberättelse 2019, Sällskapet Herulerna
Styrelsen har under året bestått av Ordförande Fredrik Welander, Vice Ordförande Henrik Persson,
Kassör Lotta Persson, Notarie Fredrik Strandin, Ledamot Lehman Benson IV, Suppleant Lotta Schön,
samt Suppleant Martin Johansson.
Föreningens styrelse har sammanträtt sammanlagt sex gånger under året, en minskning med ett möte
sedan förra verksamhetsåret. Detta berodde på att ett möte fick ställas in på grund av att ledamöterna
helt enkelt inte fick ihop ett datum där alla kunde. Under året har styrelsen jobbat med de
återkommande arrangemangen och aktiviteterna, och även haft en grupp som jobbat med
medlemsrekrytering.
Sällskapet har arrangerat tre Gamla Ben Kväll, en den 7/12 på Boule bar i Malmö, en 22/3 på Bishops
Arms i Lund, samt en den 18/10 på Grand Hotel i Lund. Alla evenemangen får kallas lyckade och
välbesökta, förutom det första, som bara var lyckat och ej välbesökt.
Styrelsen har tillsammans med nationens kuratel planerat och deltagit i den nyinstiftade vårbalen
Backhamres backanal, som ersätter försommarblotet. Det var en stor succé, och drog många Gamla
ben, till och med aktiva från 1950-talet och 1960-talet.
Det av Sällskapet förvaltade stipendiet, Björn Svenssons minneskorg, även benämnt ”Odygdspåsen”
delades ut under högtidliga former i samband med Backanalen till årets odygding, Madeleine Svensson,
valberedare på nationen, och arkivarie på Akademiska föreningen.
Då det 2019 återigen arrangerades tandem, serverade Sällskapet traditionsenligt frukost till nationens
tandemlag, med viss förstärkning från gamla och kommande styrelseledamöter. Tack till Martin
Johansson, Matilda Welander Gröön, Lehman Benson och Rebecca Mattsoff för en stark insats.
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. Förförra året fastslogs det att det berodde på
olika kommunikations- och planeringsproblem. Förra året 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. Samma problem drabbade oss även i år, vilket
gjorde att det inte heller detta åt blev någon Gamla Ben Dag. 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, som under våren slutförde sitt uppdrag och levererade en ny
sångbok. Därtill har det även i år druckits en del kaffe på nationens expedition, dock i mindre
omfattning än tidigare år beroende att de som tjänstgjort på expeditionen under de senaste två
terminerna inte dricker kaffe, och således inte har producerat kaffe i rimlig mängd.
Sällskapet har inför årets Höstblot delat ut balstipendiumet ”Sällskapet Herulernas Höstblotstipendium”
till Adam Varg Barvesten, Tekniktjänsteman, bestående av balbiljett, sexa och medalj till ett värde av
875 kr.

På årsmötet för tre 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 tre år, och resulterat i att medlemsantalet
2017 var 78 medlemmar, 2018 74 medlemmar, och 2019 73 medlemmar.
Vi ligger fortfarande över 70-strecket, men ökningen har tydligt avstannat. Dock har flertalet
medlemmar betalat in mer än minimimedlemsavgiften på 150 kr, och därför kan vi även i år både dela
ut en ordentlig gåva till nationen, bekosta våra stipendier, och avsätta 916 kr som eget kapital. Det blir
dock återigen 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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