
IKONSÄLLSKAPET 
 

Rundbrev 60                         d  mars 2021 

 
Styrelsen hälsar medlemmarna välkomna till vårens aktiviteter! 
 

Onsdag den 31 mars klockan 18.00 
Elisabeth Löfstrand presenterar boken ”Se in i ditt hjärta: Brev från en biktfader 

i Valamo kloster” (Artos bokförlag) 
 

Fader Johannes (Alexejev) vigdes redan som ung till munk på Valamo kloster i Ladoga. 
Tillsammans med de andra munkarna flydde han till Finland 1940 undan den framryckande 
sovjetarmén. Han var då 67 år gammal, och under resten av sitt liv skulle han leva i byn 
Heinävesi i östra Finland där munkarna slog sig ner. Här uppstod klostret Nya Valamo, idag 
ett välkänt centrum för ortodox kristendom. Fader Johannes fick en viktig roll som klostrets 
biktfader och inte minst som andlig rådgivare åt ryssar i exilen. Redan under hans livstid 
började hans andliga barn att samla på breven, och den första utgåvan kom 1956, två år innan 
fader Johannes avled. Därefter har flera utgåvor följt, och breven finns översatta till flera 
språk. Bokförlaget Artos gav ut en brevsamling 2015, och 2020 utkom på samma förlag 
boken Se in i ditt hjärta som innehåller nyöversatta brev. Översättaren Elisabeth Löfstrand 
berättar om fader Johannes, om hans liv och om hans betydelse, liksom om själva arbetet med 
översättningen. Fader Johannes helgonförklarades 2018 av den ortodoxa kyrkan. 
 
(Artos lämnar 20% rabatt på din bok om du är medlem i Ikonsällskapet och skriver ordet Ikon på din beställning 
på Artos hemsida eller skickar en beställning  till info@artos.se och noterar att du är medlem.) 
 
Länk: https://stockholmuniversity.zoom.us/j/61792765897 ID: 617 9276 5897 
 

Torsdag den 22 april klockan 16.00 – 17.00 
Ikonsällskapets årsmöte 

Möteshandlingar bifogas detta rundbrev 
 

Torsdag den 22 april klockan 18.00 
Professor Lars Gunnar Larsson (Uppsala Universitet) talar om 

”Kulturmöten på Kolahalvön” 

Länk till både årsmötet och till därpå följande föreläsning: 
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/69297541071 ID: 692 9754 1071 
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Kallelse till årsmöte 

Medlemmarna önskas välkomna till  
Ikonsällskapets årsmöte torsdag den 22 april klockan 16.00 – 17.00 

på Zoom 
 

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 fövaltningsberättelse för 2019 och 2020.  
5. Revisorernas berättelser för 2019 och 2020.  
6. Ansvarsfrihet för styrelsen och fastställande av balansräkning för 2019 och 2020.  
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 2021.  
12. Inkommet förslag till stadgeändring: "Om årsmötet förhindras att genomföras fysiskt 

beroende av samhällskris eller myndighetsbeslut, kan styrelsen i samråd med 
revisorerna senarelägga årsmötet alternativt genomföra mötet per capsulam eller på 
videolänk. Senareläggs årsmötet fungerar sittande styrelse till dess årsmötet är 
genomfört." 

13. Övriga ärenden.  

Om du inte har möjlighet att delta på Zoom och har synpunkter eller motförslag skicka 
dessa per mail eller med posten enligt nedanstående. Dina synpunkter och motförslag 
kommer då att tas upp på årsmötet.  

Ludmila Schuisky-Olsson, 7540455@gmail.com 
Rekrytvägen 1 
192 73 Sollentuna 

Efter mötet, klockan 18.00, talar professor Lars Gunnar Larsson (Uppsala universitet) 
om ”Kulturmöten på Kolahalvön” 

Länk till årsmötet och föredraget efter årsmötet av Lars-Gunnar Larsson: 
https://stockholmuniversity.zoom.us/j/69297541071 ID: 692 9754 1071 

Bifogat återfinns: 
• Förvaltningsberättelse för 2019  
• Revisionsberättelse för 2019 framläggs undertecknad på årsmötet 
• Balansräkning för 2019  
• Förvaltningsberättelse för 2020  
• Revisionsberättelse för 2020 framläggs undertecknad på årsmötet 
• Balansräkning för 2020  
• Valberedningens förslag  
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Ikonsällskapets förvaltningsberättelse för år 2019 

  
Sällskapet har under året 2019 haft 85 betalande medlemmar och två hedersmedlemmar. 
Medlemsavgiften har varit 200:- och för studenter 100:-. Styrelsen har, utöver täta 
mailkontakter, under det gångna verksamhetsåret haft ett antal informella möten, samt 3 
protokollförda sammanträden. 25 september förärades Ulf Abel diplom på hedersmedlemskap 
under en högtidlighet på Nationalmuseum. Rundbrevet har utkommit med tre nummer (51–
53). 
  
Under tiden 26–30 augusti 2019 gjordes en resa till Estland i Ikonsällskapets regi. 
 
Sammankomsterna under året har haft följande teman: 
 
7 februari Per-Arne Bodin talade om 
”Malevitj, Svarta kvadraten och de ryska ikonerna”.  
I samarbete med Stockholms stadsbibliotek (Hornstull) 
    
27 mars Elisabeth Löfstrand presenterade sin översättning av Arkimandrit Tichon, 
”Vardagshelgon” och Torsten Kälvemarks nya bok, ”Katedralen som sprängdes” 
 
6 maj Professor Jan Hjärpe, Lunds universitet, talade över ämnet 
”Islamisk bildsyn med och utan bilder”. I samarbete med Studieförbundet Bilda 
 
25 september Sällskapets hedersmedlem och grundare Ulf Abel visade Nationalmuseets 
ikonsamling  
 
19 oktober Konservator Regina Lundvall talade över ämnet ”Konservering och restaurering 
av ikoner” 
 
19 november 18.00. Docent Olof Heilo talade över ämnet ”Mellan kalifatet och Bysans”. I 
samverkan med Istanbulinstitutet och Katolskt forum  
 
Styrelsen har under året utgjorts av Per-Arne Bodin (ordförande), Thomas Birath, Kaj 
Engelhart, Eva Grafström, Elisabeth Löfstrand, Regina Lundvall samt Ludmila Schuisky-
Olsson (kassör)  
 
Revisorer har varit Nina Olivier och Carina Sandelin, suppleant. 
  
Valberedningen har utgjorts av Lisa Rabe, Efti Papadopoulou Georlin samt Eva Sör  
 
Stockholm i februari 2020 
 
För styrelsen 
  
Per-Arne Bodin  
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Balansräkning 2019 

IKONSÄLLSKAPET 2019 

Resultaträkning 

 

Intäkter 

Medlemsavgifter  17 000 

Summa    17 000 

 

Utgifter 

Möten och föreläsningar 14 534 

Lokalhyra    1 500 

Rundbrev/administration  1 551,5 

Övrigt       600 

Summa    18 185,5 

Resultat 17 000 

              -18 185,5 

              - 1 185,5 

 

Balansräkning 

Tillgångar     Skulder och eget kapital 

Bank  17 212,35   Eget kap 18 397,85 

      Årets resultat    -1 185,5 

      Summa  17 212,35 
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Ikonsällskapets förvaltningsberättelse för år 2020 
  
Sällskapet har under året 2020 haft 100 betalande medlemmar. Medlemsavgiften har varit 
200:- (för studenter 100:-). Styrelsen har, utöver mailkontakter, under det gångna 
verksamhetsåret haft tre protokollförda sammanträden, 5/2, 13/5 och 14/10. Något årsmöte 
kunde inte ordnas på grund av pandemin. 
    Rundbrevet har utkommit med fem nummer (54–58). Arbetet med hemsidan har fortsatt. 
Nu finns bland annat samtliga äldre rundbrev på hemsidans arkiv för nedladdning.  
 
Ikonsällskapet har ordnat sju föredrag enligt nedanstående lista. Antalet deltagare har varit 
mellan 25 och 40. 
 
5 februari. Elisabeth Löfstrand. (Stockholms universitet), 
Den ryska kyrkan i Stockholm under 400 år 
Visning av Kristi Förklarings ortodoxa kyrka, Birger Jarlsgatan 98. 
 
25 maj. Per-Arne Bodin (Stockholms universitet), Att läsa en ikon. Om de tio mest kända 
ikonmotiven. 
Vårt första möte på Zoom 
 
15 juni. Ulla Birgegård, (Uppsala universitet), 
Nicolaus Bergius avhandling om ryska kyrkan från 1704. på Zoom 
 
17 september. Margaretha Rossholm Lagerlöf. (Stockholms universitet), 
Repin och närvaron. på Zoom 
  
14 oktober. Svetlana Svensson. (Stockholms universitet), Arvet från ikonerna i sovjetkonsten” 
på Zoom 
 
11 november. Irina Sandomirskaja, (Södertörns högskola), på Zoom 
Sovjetisk restaureringsfilosofi. på Zoom 

4 december. Maria Engström (Uppsala universitet), Efter ikonen: den ortodoxa konsten i 
dagens Ryssland. på Zoom 

 
  
Styrelsen har under året utgjorts av Per-Arne Bodin (ordförande), Thomas Birath, Kaj 
Engelhart, Eva Grafström, Elisabeth Löfstrand, Regina Lundvall, Ludmila Schuisky-Olsson 
(kassör). Adjungerad ledamot har varit Hilde Grönblad Ericson. 
 
Revisorer har varit Nina Olivier och Carina Sandelin, suppleant. 
  
Valberedningen har utgjorts av Lisa Rabe, Efti Papadopoulou Georlin samt Eva Sör  
 
Stockholm i mars 2021 
 
För styrelsen 
  
Per-Arne Bodin  
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Stockholm 21 03 21 
 
 

Ikonsällskapet: Valberedningens förslag till årsmötet 2021 
 
Valberedningen har bestått av Efti P Georlin (sammankallade), Lisa Rabe  och Eva Sör 
 
Ordförande t o m årsmötet 2022 
Förslag: Per-Arne Bodin (omval) 
 
Styrelseledamöter t o m årsmötet 2022 
Kaj Engelhart (omval) 
Elisabeth Löfstrand (omval) 
 
Styrelseledamot t o m årsmötet 2022 
Fyllnadsval efter Thomas Birath, som avsade sig omval 2020. 
Hilde Grönblad Ericson (nyval i enlighet med valberedningens förslag 2020) 
 
Styrelseledamöter t o m årsmötet 2023 (mandatperioden utgår vid årsmötet 2021) 
 
Ludmila Schuisky-Olsson (omval) 
 
Eva Kullman Grafström och Regina Lundvall har avsagt sig omval. 
Förslag till nyval: 
Eva Winiarski 
Åke Zetterman 
 
Revisor och suppleant t o m årsmötet 2021 
Nina Olivier (omval) 
Carina Sandelin (omval) 
 
Revisor t o m årsmötet 2022 
Lennart Waldenström i enlighet med valberedningens förslag 2020 
 
Valberedning t o m årsmötet 2022 
Valberedningen väljs av årsmötet 
Valberedningen har bestått av: 
Efti P Georlin, Lisa Rabe, Eva Sör 
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Årsavgiften för 2020 är 200 kronor, för studenter 100 kronor, 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.  

Ikonsällskapets interimsstyrelse:  

Per-Arne Bodin, ordförande, pab@slav.su.se, 
Thomas Birath, tbirath@hotmail.com, 
Kaj Engelhart, kajcaritas@hotmail.com, 
Eva Grafström, ekg@telia.com,  
Elisabeth Löfstrand, elo@slav.su.se, 
Regina Lundvall, regina.lundvall@gmail.com, 
Ludmila Schuisky-Olsson,kassör, 7540455@gmail.com  
 

d  

 
IKONSÄLLSKAPET 

Ordförande: Per-Arne Bodin, pab@slav.su.se 
https://ikonsallskapet.com 

 

 

 


