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Verksamhetsberättelse för året 2020, Sällskapet Herulerna 
 
Styrelsen har under året bestått av Ordförande Fredrik Welander, Vice Ordförande Henrik Persson, 
Kassör Lotta Joseph Goss, Notarie Martin Johansson, Ledamot Lehman Benson IV, Suppleant Patrick 
Sjöborg, samt Suppleant Rebecca Mattsoff. 

 
Den världsomspännande pandemin har lagt sig över Sällskapet och dess verksamhet som en blöt och 
kall filt, och allvarligt påverkat sällskapets förmåga att verka enligt första satsen i stadgans andra 
paragraf.  
 
”§2  Föreningen har till ändamål att främja kontakter mellan tidigare aktiva vid Blekingska Nationen i 
Lund samt att ekonomiskt och på andra sätt stödja Blekingska Nationen.” 
 
De flesta av Sällskapets planerade egna sociala aktiviteter har blivit tvungna att ställas in, och likaså de 
aktiviteter som Sällskapet och nationen har tillsammans. Däremot har föreningen i viss mån kunnat 
fortsätta stödja nationen ”ekonomiskt och på andra sätt”. 
 
Föreningens styrelse har sammanträtt sammanlagt sex gånger under året, tre fysiska möten, och sedan 
pandemin gjorde det riskabelt att träffas, tre möten på det världsomspännande datornätverket Internet. 
Styrelsen har traditionellt även haft en grupp som jobbat med medlemsrekrytering. 
 
Den 7 december 2019 hölls tillsammans med ett till synes löst sammansatt och ljusskyggt sällskap 
bestående av diverse före detta nationsaktiva, ”Sällskapet Hemulerna”, en fest på nationen. Sällskapet 
Herulernas styrelse var initialt tveksamma till dessa sk Hemuler, men då de bedrev ett framgångsrikt 
lobbyarbete lyckades de övertyga styrelsen om förslagets förträfflighet, och kunde därmed snylta på 
Sällskapet Herulernas goda rykte och renommé för att skänka festen legitimitet. Kom-som-du var- 
festen drog ett 40-tal gäster från 90-, 00-, och 10-talens aktivakår och var mycket lyckad. Detta speciellt 
eftersom sällskapet fick in ca 3000 kr i medlemsavgifter och donationer under kvällen. 
 
Sällskapet har under året arrangerat två Gamla Ben Kväll, en på Grand Hotel i Lund 6/3, innan 
pandemirestriktionerna slog till, och en digital den 23/10. Under den Digitala Gamla Ben Kväll 
fungerade Rebecca Mattsoff som programledare, och höll i en tävling med en rad grenar som b la 
BlIndiGO och frågesport. En av grenarna var även att donera pengar till nationen via Sällskapet, och vi 
fick därigenom in 2018 kr. 
 
Sällskapet har som sagt tvingats ställa in en rad aktiviteter. Här följer en kort exposé över olika de olika 
inställningarna: 
 
Gamla Ben Kväll 24/4, som skulle ägt rum på nationens fredagspub ställdes in. 
 
Då det 2020 inte arrangerades tandem, planerat till 15-16/5, på grund av pandemiskäl, serverade 
Sällskapet inte frukost till nationens tandemlag. 
 
Den planerade vårbalen på Grand Hotel den 5/6, Backhamres Backanal, fick ställas in. Det av 
Sällskapet förvaltade stipendiet, Björn Svenssons minneskorg, även benämnt ”Odygdspåsen”, som 
normalt delas ut i samband med nationens vårfest delades inte ut, utan sparas till nästa lämpliga tillfälle. 
 
Gamla Ben Dag tillsammans med nationen som var planerad till den 29/8 skulle äntligen bli av i år, 
detta misslyckades dock kapitalt, i år igen. Förförförra året fastslogs det att det berodde på olika 
kommunikations- och planeringsproblem. Förförra 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. Förra året upprepades tyvärr dessa problem. 
I år inträffade en världsomspännande pandemi, vilket gjorde att det inte heller detta år blev någon 
Gamla Ben Dag. Förhoppningsvis kommer dock Gamla Ben Dag kunna arrangeras igen inom 
överskådlig tid. 
 
Höstblotet 2020 ställdes in. Under en period jobbade Sällskapets ordförande tillsammans med 
nationens balråd för att pandsemisäkra ett eventuellt evenemang. Ett mindre evenemang med enbart 
middag och sittande eftersläpp på nationen, Tröstblotet, var ett koncept som länge verkade rimligt att 
genomföra, men till slut, med ökande smittspridning i samhället och hårdare restriktioner från 
myndigheternas sida var det enda möjliga alternativet att ställa in allt. Då det inte arrangeras något 
Höstblot, delar Sällskapet heller inte i år ut sitt Höstblotsstipendium. 
 
Det ordinarie årsmötet ställdes inte in, utan flyttades till Internet och hålls det datum då det inställda 
Höstblotet skulle ägt rum. 21/11. 
 
 
Sällskapets ordförande har även deltagit i ca hälften av nationens Seniorsmöte. Därtill har det även i år 
druckits en del kaffe på nationens expedition, dock i mindre omfattning än tidigare år. Detta år beror 
det främst på att pandemin minskat möjligheten till fysisk närvaro på expeditionen, då de som 
tjänstgjort där glädjande nog har börjat producera kaffe i rimlig mängd igen.  
 
Arbetet med att behålla och öka medlemsantalet i föreningen har fortgått under året, men pandemins 
påverkan märks tydligt. Detta aktiva arbete har nu pågått i fyra år, och resulterat i att medlemsantalet 
2017 var 78 medlemmar, 2018 74 medlemmar, 2019 73 medlemmar, och 2020 58 medlemmar.  
 
Dock har flertalet medlemmar betalat in mer än minimimedlemsavgiften på 150 kr, dessutom har 
Sällskapet fått in betydligt mer donationsmedel utöver medlemsavgifter i år. Därför kan vi även i år 
både dela ut en ordentlig gåva till nationen, samt sätta av en liten slant till kapitalbuffert. 
 
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 8.000 kr, och dessutom kommer de 2018 kr som 
samlades in under Digital Gamla Ben Kväll betalas ut kontant till nationen. Gåvan kommer delas ut vid 
första möjliga festliga tillfälle. 
 
 
För Sällskapet Herulernas styrelse 
 
 
 
 
Fredrik Welander Gröön, 
Ordförande 2020 


