
Protokoll fört vid Logen  

Skärgårdsblommans 

Studie-Cirkelns sammanträde 

Torsdagen den 13 sept 1917 

Mötet öppnades kl 8 em av br Leander Hahr. Närvarande voro 12 medlemmar. 

 

§1 

Protokollet upplästes och godkändes till justering. 

§2 

Den från förra mötet bordlagda frågan, vad nytta medför kvinnans politiska rösträtt, upptogs 

till behandling. Br Leander Hahr inledde frågan och tyckte att det ej var på sin plats att 

kvinnan behandlade politiska frågor. Därefter yttrade sig br Johan Noréns, som tykte att det 

var underligt att br Leander Hahr kunde hava sådana åsikter, han, som hörde till 

socialdemokratiska partiet vilket hade kvinnorösträtten som en utav sina första punkter på 

programmet, syst Ragnhild Bäckström yttrade bland annat att kvinnnan  borde hava lika stor 

rätt som mannen, att avgöra politiska frågor. Diskussionen fick utgöra svar på frågan. 

§3 

Br Elis Bäckström inlämnade en fråga. ”vad kan göras för att få trevligt, förutom att gå på 

Sandviks dansbana?” Br Norens framhöll att det fanns väl andra nöjen än dans, till exempel 

Biografen, fast han inte därför rekommenderade den. Br Leander Hahr ansåg att det skulle väl 

gå an att ställa till något samkväm någon gång på Logen. Syster Ester Solander var även av 

samma åsikt. Syst Ragnhild Bäckström framhöll som sin mening att dans inte var något 

trevligt nöje utan tvärt om, ansågs dans både ur ekonomisk och hyigenisk synpunkt vara 

förkastligt. Br Elis Bäckström tyckte att dans på Sandviks dansbana var ett ohällsosamt nöje, 

men om det fanns ordentlig lokal, då kunde de vara trevligt att dansa. Syst Ragnhild 

Bäckström, föreslog att alla cirkelns medlemmar skulle i tur och ordning säga sin mening. Till 

att säga sin mening uppfodrades Manne Johansson, vars inlägg i frågan bestod i att han 

ingenting hade att säga, ävenledes br. Karl Johansson syst. Ingeborg Fredriksson hade som 

vanligt ingen talförmåga och syst Doris Lövgren visade sitt intresse genom att avlägsna sig 

under frågan behandling. Syst Hulda Fälltman tyckte det fanns nog trevligare nöjen än dans 

att anlita. Därmed var diskusionen slut. 

§4 

Togs en stunds rast för särvering av the 

§5 



Syst Ester Solander föreslog att cirkeln skulle anordna en syrströmmings hippa, vilken skulle 

gå av stapeln den 29 sept, föreslaget antogs. Till komite valdes alla flickor inom Cirkeln. 

§6 

Orförande och sekreterare återvaldes. Inkomsterna utgorde 6 kronor. 

§7 

Nästa möte beslöts att hållas den 27 sept. Då ingenting vidare förekom avslöts mötet kl 10,30 

som ovan Julius Gabrielsson 

Tlf Sektr. 

 

Juterat 

Leander Hahr 


