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IKONSÄLLSKAPET
Rundbrev 48

!

Mars 2018

Välkomna
till Ikonsällskapets årsmöte
22 mars klockan 17.30.
Universitetet
Södra husen: F497
Efter årsmötesförhandlingarna kommer kantor Julia Nikonova att sjunga ryska
ortodoxa hymner i fastetid och berätta om den ryska kyrkans sångtradition. I
samarbete med Slaviska föreningen vid Stockholms universitet
Verksamhetsberättelse och bokslut kommer stadgeenligt att föreligga på årsmötet.
Årsmötets dagordning (enligt stadgarna)
1. Val av ordförande och sekreterare vid årsmötet.
2. Val av två justerare att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll.
3. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.
4. Styrelsens förvaltningsberättelse för det gångna året.
5. Revisorernas berättelse.
6. Ansvarsfrihet för styrelsen och fastställande av balansräkning för det gångna året.
7. Val av ordförande (mandattid 1 år).
8. Val av övriga styrelseledamöter (mandattid 2 år).
9. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
10. Val av valberedning och sammankallande i valberedningen.
11. Fastställande av årsavgift för år 2018.
12. Behandling av förslag som väckts av medlem och skriftligen tillställts styrelsen före
februari månads utgång.
13. Övriga ärenden.
Styrelsen kan, när den finner erforderligt, sätta upp ytterligare punkter på dagordningen
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Ikonsällskapet
Valberedningens förslag till årsmötet 2018

2018-01-26

Valberedningen har bestått av Anders Grafström (sammankallande), Lisa Rabe och Paul
Nordgren.
Ordförande t o m årsmötet 2019
Förslag: Per-Arne Bodin (omval).
Styrelseledamöter t o m årsmötet 2020
Kaj Engelhart,
Elisabeth Löfstrand och
Thomas Birath.
Förslag: Omval av samtliga.
Styrelseledamöter t o m årsmötet 2019
Regina Lundvall,
Eva Grafström och
Ludmila Schuisky-Olsson.
Revisorer och suppleant t o m årsmötet 2019
Karl Erik Svensson har avsagt sig uppdraget som revisor.
Förslag revisorer: Lola Cedergren (omval),
Gunnar Redelius (nyval).
Revisorssuppleant – Carina Sandelin (nyval).
Valberedning t o m årsmötet 2018
Valberedningen väljs av årsmötet.
Valberedningen har bestått av:
Anders Grafström, Lisa Rabe och Paul Nordgren.

Stockholm som ovan
/Anders Grafström
Anders Grafström
Sammankallande

/Lisa Rabe
Lisa Rabe

!

/Paul Nordgren
Paul Nordgren
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Ytterligare tre sammankomster äger rum under vårterminen.
14 mars 18.30
Athanasios Psaroulis föreläser om Peloponnesos
Högalidsgatan 38B, Bodin (vid Hornstull)
22 mars klockan 18.30
Kantor Julia Nikonova sjunger ryska ortodoxa hymner i fastetid och berättar om den
ryska kyrkans sångtradition. I samarbete med Slaviska föreningen vid Stockholms
universitet
Stockholms universitet, Södra husen F497
18 april klockan 16.00
Konstvetaren Svetlana Svensson. Stockholms universitet
berättar om Grekiska kloster och ikoner
Historiska museet, ”Röda rummet”, Narvavägen 13-17

Besök Armémuseum
Anders Grafström

2018-03-05

Onsdagen den 21 februari samlades ett 20-tal medlemmar i Ikonsällskapet på Armémuseum. Där
möttes vi av intendent Karin Tetteris som hälsade oss välkomna och berättade lite om den
utställning muséet nu har av ryska troféfanor. Många av dessa var tagna under Nordiska kriget,
som pågick mellan 1700 och 1721. De flesta har ikonmotiv och det hade man i Ryssland ända
fram till första världskriget. En anledning till denna utsmyckning var att ikonen på fanan skulle
verka skyddande för regementet och dess personal.
Vi fick en mycket intressant tur denna kväll och en av de första fanorna vi fick se var från 1695.

Motivet på denna är tecknets Gudsmoder. Vi vårt besök ställdes frågan om fanan hade någon
koppling till Novgorod med tanke på ikonbilden, men det trodde man inte att den hade. Fanan
tillhörde nämligen ett regemente bestående av Moskvastreltser. Fanan togs efter slaget vid Britzen
i Litauen den 19 mars 1703.
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En annan fana som vi såg liknade denna. Här är motivet ett kors flankerat av kejsar Konstantin
och hans moder kejsarinnan Helena. Fanan fördes en gång av ett streltserregemente från
Novgorod och lär ha tagits vid Narva den 20 november 1700.
Efter rundvandringen i muséets huvudbyggnad förflyttade vi oss sedan till en av
konserveringsateljéerna. Där höll man på att renovera denna mycket vackra fana.
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Vi blev alla mycket imponerade av det arbete som en konservator utför för att bevara ett
kulturarv.
Sammanfattningsvis blev det en mycket lyckad och berikande sammankost denna kväll. Det
ställdes många frågor av olika slag, vilket gav en fördjupning av det vi sett. Och ett särskilt tack
riktar vi till vår utmärkta guide Karin Tetteris.
I nästa nummer kommer Karin Tetteris artikel om fanorna från Pskov.

Årsavgiften för 2018, kr 200:-/person. Pg 121 05 33-4
Skriv även ditt namn under ”Meddelanden”

Har Du e-mail? Ge oss Din mailadress, så får Du rundbrevet
direkt i Din dator! Och meddela adressändring, tack!
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IKONSÄLLSKAPET
Ordförande: Per-Arne Bodin, pab@slav.su.se

