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Verksamhetsberättelse 2020
Styrelsen för Litteraturens Vänner i Skåne, med organisationsnummer 845002 - 4057,
får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under år 2020.
Medlemsavgiften har för verksamhetsåret varit 200 kronor per medlem.
I enlighet med årsmötets beslut 2020-09-23, skall årsavgiften för 2021 oförändrat vara 200
kronor per medlem.
Vid 2020 års utgång hade föreningen totalt 276 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 23 september 2020
Ordinarie styrelseledamöter

period tom

Kaeth Gardestedt
Olle Fridberg
P-G Röjner
Inger Olsson
Margaretha Rasmusson

2020
2020
2020
2020
2020

ordförande
vice ordförande
skattmästare
klubbmästare
sekreterare

Adjungerad
Leif Gardestedt

Valberedning
Ordinarie styrelseledamöter utgör valberedning.
Styrelsens ordförande Kaeth Gardestedt är sammankallande.
Övriga förtroendevalda
Revisorer
Ann-Britt Elvstad
Leif Persson

ordinarie
suppleant

2020
2020

Verksamheten har under 2020 varit beroende av restriktioner utfärdade av
Folkhälsomyndigheten och Regeringen.
Tre (3) protokollförda styrelsesammanträden har ägt rum: den 5 februari, den 22 september
och den 15 november. I samband med Årsmötet konstituerade styrelsen sig.
Under verksamhetsåret har styrelsen dessutom frekvent haft kontakter via gruppmail och
telefonsamtal.
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För styrelsen är det angeläget, att ha god och nära kontakt med föreningens medlemmar och
snabbt kunna förmedla aktuell information om aktiviteter och händelser.
På föreningens hemsida, www.litteraturensvanner.se, utannonseras kommande aktiviteter,
referat och foton från tidigare aktiviteter samt aktuell information om medlemskap i
föreningen. Hemsidan uppdateras kontinuerligt av webbansvariga ordföranden.
Aktuella förändringar och nya aktiviteter har under verksamhetsåret meddelats som e-mail
till de medlemmar som lämnat sin e-postadress till föreningen. Medlemmar utan
dataanknytning får meddelanden via post. Under 2020 har 15 medlemsbrev distribuerats:
den 14 januari, 8 februari, 9 mars,13 mars, 27 mars, 10 april, 18 maj, 29 juni, 1 augusti, 15
september, 1 och16 oktober, 6 och 19 november samt 13 december.
Föreningen har drygt 2.000 följare och ordföranden över 1.000 följare på Facebook.

Aktiviteter under år 2020
Under året har föreningen trots restriktionerna kunnat genomföra åtta kvällar med föredrag
samt årsmöte. Fem föredrag och en dagsutfärd har fått skjutas på framtiden
Årsmötet blev framflyttat från den 19 mars till slutligen den 23 september. Samtliga
aktiviteter har varit mycket eftertraktade speciellt som vi varit tvungna att begränsa antalet
till 50 medlemmar per sammankomst.
Referat från aktiviteterna finns att läsa på hemsidan, www.litteraturensvanner.se.
Den 22 januari
”Hur man kan förstå Malmö”
Professor Roger Johansson, Malmö Universitet, berättade i ord och bild om hur staden
Malmö vuxit fram. Fortsättning är utlovad.
Den 18 februari
”Mitt liv genom kameraögat”
Malmö Kulturpristagare 2018, Pierre Mens berättade i bildkavalkad om sitt internationella liv
som fotograf, sufflerad av journalisten Ulf R Johansson.
Den 23 september Årsmöte
”100 Balla ställen i Skåne”
Efter årsmötesförhandlingarna presenterade Valle Westesson sig själv och sin verksamhet.
Samtidigt fick vi stifta bekantskap med hans årligen utkommande bok om unika utflyktsmål i
Skåne.
Den 7 oktober
”Jolo i våra hjärtan - om och med Jolo”
Lennart Svedin, tidigare lärare i svenska, historia och samhällskunskap har på uppdrag av
Jolo-sällskapet skrivit en initierad bok om Jolo som skulle fyllt 100 år 2020.
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Den 27 oktober
”Vart är Benjamin på väg”
Kompositören Benjamin Staern berättade om sitt liv och sin utveckling som musiker.
Under kvällen fick vi avlyssna Benjamin Staerns musik, bl.a. med sång av operasångerskan
Anna Larsson.
Den 3 november
”Bokhandlaren som inte slutade läsa böcker”
Bokhandlare Eva Lassen gav oss en inblick i höstens utbud av nyutkomna böcker, att läsa
själva och som julklappstips.
Aktuellt för Litteraturens Vänners aktiviteter
Föranmälan är obligatorisk till samtliga aktiviteter i föreningen.
Måltid ingår alltid vid föreningens egna aktiviteter.
Restaurang Kniv & Gaffel på Annebergsgården abonneras vid dessa tillfällen.
Icke medlem är välkommen mot en smärre avgift till föreningens aktiviteter i mån av plats.
Föreningens resor och julfest är öppna enbart för medlemmar.
Litteraturens Vänners bokklubb, fortsätter med träffar på Annebergsgården i Malmö; även
dessa minimerade p.gr.a. restriktioner om antal deltagare.
Malmö den 20 januari 2021

Kaeth Gardestedt, ordförande

Olle Fridberg
vice ordförande

P-G Röjner
skattmästare

Margaretha Rasmusson
Ledamot

Leif Gardestedt
adjungerad

Inger Olsson
klubbmästare

Undertecknat original finns hos ordföranden
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