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Verksamhetsberättelse 2017
Styrelsen för Litteraturens Vänner i Skåne, med organisationsnummer 845002-4057,
får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under år 2017. Medlemsavgiften
har för verksamhetsåret varit 200 kronor för enskild medlem och 300 kronor för par med
samma adress.
I enlighet med årsmötets beslut 2017-05-12, skall årsavgiften för 2018 vara 200 kronor per
medlem.
Vid årets utgång hade föreningen totalt 269 medlemmar; 76 par med samma adress och
117 enskilda medlemmar.
Föreningens huvudsyfte är, att genom föreläsningar och resor verka för att skapa, sprida
och vidga intresset för kultur och litteratur.

Styrelsens sammansättning efter årsmötet den 12 maj 2017
Ordinarie styrelseledamöter

period tom

Kaeth Gardestedt
Olle Fridberg
Karin Lavesson
Inger Olsson
Inger Asker
Anita Ericsson

2017
2017
2018
2018
2017
2018

ordförande
vice ordförande
skattmästare
klubbmästare
ledamot
sekreterare

Styrelsesuppleant
Adjungerad
Leif Gardestedt

Valberedning
Ordinarie styrelseledamöter utgör valberedning.
Styrelsens ordförande Kaeth Gardestedt är sammankallande
Övriga förtroendevalda
Revisorer
Stenolof Engdal
Leif Persson

ordinarie
suppleant

- 2017
- 2017
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Under 2017 har sju (7) protokollförda styrelsesammanträden ägt rum; den 11 januari,
den 28 april, den 24 maj (konstituerande möte och efterföljande ordinarie
styrelsesammanträde), den 23 augusti, den 4 oktober och den 23 november.
Årsmöte i föreningen ägde rum den 12 maj.
Under verksamhetsåret har styrelsen också frekvent haft kontakter via gruppmail samt
informella möten.
Föreningen har för år 2017 erhållit bidrag från Fritidsförvaltningen i Malmö; ”Grundbidrag
för äldre”. Inga övriga ansökningar om bidrag har bifallits.
För styrelsen är det angeläget, att ha god och nära kontakt med föreningens medlemmar
och snabbt kunna förmedla aktuell information om aktiviteter och händelser.
Föreningens tryckta information, Litteraturens Vänner Nyhetsbrev kommer ut två gånger om
året, vår och höst/vinter, och skickas till samtliga medlemmar samt publiceras också på
föreningens hemsida.
Nyhetsbrevet trycks i överupplaga att användas som information, marknadsföring och för
värvning av nya medlemmar. Ett antal nyhetsbrev har således lämnats till bibliotek i Malmö,
en del övriga bibliotek i Skåne, till andra offentliga institutioner samt privata företag.
På föreningens hemsida, www.litteraturensvanner.se, utannonseras kommande aktiviteter
samt referat och foton från tidigare aktiviteter. Här finns även annan praktisk information
om medlemskap i föreningen. Hemsidan uppdateras kontinuerligt.
Meddelande om aktuella nyheter och påminnelser om aktiviteter har under verksamhetsåret
dessutom tryckts upp och delats ut vid föreningens föreläsningar samt skickats via e-mail till
de medlemmar som lämnat sin e-postadress till föreningen. Övriga har nåtts via ordinarie
post.
Föreningen och ordföranden finns på Facebook och har där många följare.

Aktiviteter under år 2017
Antalet medlemsaktiviteter har under året varit fjorton (14). I dessa ingår också två (2)
endagsresor och en (1) tredagars resa. Både resor och övriga aktiviteter har varit mycket
välbesökta eller fullbokade (med väntelista).
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Den 11 januari
Malmös störste mecenat genom tiderna
F.d. stadsantikvarien Anders Reisnert berättar mycket engagerat om Malmö Försköningsoch Planteringsförening, som bidragit till försköningen av Malmö bl.a. genom att anlägga
parker och andra rekreationsområden. Föreningen har också bekostat många av de
kulturföremål som vi gläds åt i Malmö, i ”parkernas stad” - både centralt och i
ytterområdena.
Den 1 februari
Den lyssnande intervjun – om konsten att lyssna så man hör
Ann-Marie Rauer berättar njutbart och lysande om hur hon förbereder och tänker kring sina
intervjuer.
Ann-Marie har av DN-journalisten Johan Croneman utsetts till "SVT:s i särklass bästa
intervjuare".
Den 8 mars
En handfull starka kvinnor
På internationella kvinnodagen berättar f.d. bibliotekarien Stefan Sandberg om kvinnor, som
kämpade i motvind och nådde stora framgångar i sina yrkesliv, inom idrott och musik.
Kvinnor som borde ha satt spår i historien, men som tyvärr fallit i glömska.
Den 28 mars
Afrika – Litteratur på väg
F.d. läraren Marie-Louise Brandsby, Bo Rydnert, konsult i företagsutveckling samt
Per Zachrisson, forskare i historia och socialantropologi, gör nedslag i den högst intressanta
och aktuella afrikanska litteraturen.
Den 27 april
Vad hade hänt om ….
En synnerligen intressant och tankeväckande föreläsning av Kristian Gerner, professor
emeritus i historia vid Lunds universitet och Monica Braw, japanspecialist, forskare,
journalist och författare, båda medförfattare i boken ”Vad hade hänt om …. Åtta
kontrafaktiska historier”.
Berättelser om avgörande skeenden i världshistorien och vad som hade kunnat hända med
och i världen, om historien hade tagit en annan vändning?
Den 12 maj
Diagnoser som diskuteras
Efter årsmötet på Överstens Restaurang i Kronprinsen presenterar Jörgen Malmquist,
docent i internmedicin och tidigare chef för Medicinska kliniken på SUS i sitt föredrag ett
ständigt aktuellt ämne - Vad innebär egentligen diagnoser som utbrändhet, elöverkänslighet,
kronisk borrelios, ADHD och hur är det med gluten- och laktosöverkänslighet?
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Den 26 maj
Vårutflykt till Wanås och Kristianstad
Besök i Wanås slottsträdgård, där värdinnan Ulrika Wennerberg introducerade årets
utställningstema ”Sculpturemotion” och visade koreografen William Forsythes installation
”Nowhere and everywhere at the same time”.
Resan går vidare till Regionmuseet i Kristianstad med ett kort besök på utställningen ”Det
stora soprumsnöjet”, en fiktiv skapelse av ett soprum av konstnärerna Christoph och
Sebastian Mügge. Därefter besök på museets utställning ”Skåne och filmen”, med bilder, ljud
och föremål samt filmavsnitt från 1930–40-talet och framåt.
Den 27 juni
Med konst på agendan.
Resa bl.a. till Teckningsmuseet i Laholm. Med stort engagemang ledde oss guiden Henrik
Stenberg, själv konstnär, genom ”Den stora utställningen om svensk illustration 1880–2020”
och berättade om teckningarnas och tryckerikonstens utveckling, allt ifrån träsnitt och
xylofoni på 1700–1800-talen fram till dagens digitalisering och graffitti.
Därefter besök på ”Tres Hombres Art” på Tylösand, en stor samling med fotografiska verk,
måleri, skulptur och grafik ur Per & Åsa Gessles Collection.
På Mjellby Konstmuseum, presenterar guiden Karl-Henrik med stor inlevelse och kunskap
utställningen ”Archipenko. A Modern Legacy”. Archipenko var en av modernismens pionjärer
och en banbrytande skulptör. Utställningen visas nu för första gången i Europa, anordnad av
Arts & Artists, Washington DC i samarbete med the Archipenko Foundation.
Den 23 augusti
Solens Mat & Vin
Bo Hagström, känd bl.a. från TV för sina fantastiska mat- och reseprogram, gjorde oss inte
besvikna, när han på känt manér entusiastiskt guidade oss genom dofter och smaker i sitt
kvällsföredrag i föreningen. En fullt njutbar kväll med antipasti på tallriken.
Den 4 september
Malmöjudarna på ”Spelmannens tid”
Historikern Arne Järtelius besöker oss och berättar om de första judarna som fick tillåtelse
att bosätta sig i Malmö i slutet av 1800-talet, om den judiska församlingen som uppstod och
kända judiska släkter som fortfarande lever i Malmö. Han berörde också författaren Sholem
Alejchem och hans böcker, som ligger till grund för musikalen ”Spelman på taket”
29 september-1 oktober
resan ”PÅ TAPETEN”
– en som vanligt fantastisk och minnesvärd resa med bl.a. besök på Bokmässan i Göteborg.
Besök i Ljungby på Ljungbergmuseet och Torpa stenhus, medeltida borg från 1400-talet.
Därefter en kulturhistorisk visning av tapetframställning vid besök på Lim & Handtryck i
Mölndal. Övernattning i Alingsås efter kvällspromenaden ”Lights in Alingsås”.
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Morgonpromenad vid Nolhaga slott och därefter Floda med Nääs Slott. Efter lunch öppnades
dammluckorna i Trollhättan, Fallen från Oscarsbron. Innan färd till Uddevalla för
övernattning, besöktes också Saabs bilmuseum. Dag 3, Göteborg och Bok och Bibliotek - dag
på egen hand.
Den 4 oktober
Alla var där – från Nisse Ahlrot till Judy Garland
Så också Christer Borg, välbekant nöjesjournalist på Kvällsposten, som har sett världen i
Malmö. Från tiden på Restaurang Kronprinsen och showerna med glittrande världsartister,
tar han oss med på en nostalgisk tripp från fornstora dar, då bl.a. Judy Garland, Josephine
Baker, Lena Horne och Viktor Borge besökte Restaurang Kronprinsen.
Besöken av svenska artister, som bl.a. Povel Ramel, HasseåTage, Sven Bertil Taube och
skåningarna Jan Malmsjö, Siw Malmkvist, Ewa Rydberg och Östen Warnerbring, fick oss
också att drömma denna kväll.
Den 31 oktober
Hur man löser ett spaningsmord!
Ett spännande och tänkvärt föredrag av Joakim Palmqvist, författare, journalist samt
kriminalreporter på Sydsvenskan, som denna kväll tar oss från glitter och glamour i Malmö
på 1960-80talen, till vad som idag råder i Malmös gangstervärld.
Joakim Palmqvist arbetar med riktiga brott och farliga, oförutsägbara människor, i en
verklighet, som ingen deckarförfattare kan knåpa ihop. Joakim Palmqvist har bl.a. mött,
intervjuat och skrivit bok om massmördaren Peter Mangs.
Den 8 december
Föreningens julfest
För underhållningen stod sångerskan Anna-Mia Barwe och musikern Sven Bjerstedt, som
bjöd på julmusik och jazz po skånska.
Festlig julavslutning och som hela året, väldigt god uppslutning.
Ett magnifikt avslut på Litteraturens Vänner i Skåne aktiviteter för år 2017 och
ett stort tack till krögarparet Jörgen och Elisabet på Restaurang Annebergsgården från
föreningen för god mat under året.
Föreningens medlemmar har dessutom den 22 april varit inbjudna till ett arrangemang i
samarbete med Dansk Svenskt Författarskap på restaurang Margaretapaviljongen i
Pildammsparken, där de båda bohempoeterna Jens August Schade och Nils Ferlin stod i
centrum. Föredrag av diktaren och bokförläggaren Asger Schnack samt av Jenny
Westerström, litteraturprofessor och tidigare ordförande i Nils Ferlinsällskapet.
Litteraturens Vänners bokklubb, har avslutat sitt tredje år med medlemsträffar var sjätte
vecka på Annebergsgården i Malmö.
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Föranmälan är obligatorisk till samtliga aktiviteter i föreningen.
Vid föreningens egna aktiviteter ingår alltid måltid till självkostnadspris och
Annebergsgårdens Restaurang abonneras vid de flesta av dessa tillfällen.
Icke medlem är alltid välkommen till föreningens egna kvällsaktiviteter i mån av plats, och
betalar då en entréavgift om 100 kronor, att användas till bl.a. författararvoden och
lokalhyra. Vid första besöket bjuder föreningen på entréavgiften.
Föreningens resor och julfest är öppna enbart för medlemmar.
Styrelsen har vid sammanträde 2017-08-23 beslutat och meddelat vid möte i föreningen;
att då föreningens aktiviteter ofta blir fort fullsatta, skall medlemmar ha företräde vid
anmälan till dessa. Tio dagar före aktuell träff, kommer platser även kunna bokas av/för
icke medlemmar.
att fortsatt under 2018, erbjuda fri entré vid föreningens egna aktiviteter åt icke medlem vid
förstagångs-/gästbesök i föreningen.
Malmö den 7 januari 2018

Kaeth Gardestedt, ordförande

Olle Fridberg
vice ordförande

Karin Lavesson
skattmästare

Inger Asker
ledamot

Leif Gardestedt
adjungerad ledamot

Inger Olsson
klubbmästare

Anita Ericsson
sekreterare
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