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Verksamhetsberättelse 2021
2021 var ännu ett år som präglades av covid19 och restriktioner av olika slag från Regering
och Folkhälsomyndighet. Liksom under 2020 hölls verksamheten i gång. Medlemmarna
inbjöds till sex digitala möten på våren, under sommaren en utflykt till Köpenhamn och en i
Skåne samt fem fysiska möten på hösten. Samtligt inom regelverket.
Vid decembermötet utdelades ett stipendium på 5000 kr till Erik Ask-Upmark. Summan var
gåva från en medlem.
Detaljer framgår med referat och foton på hemsidan, www.litteraturensvanner.se.
Det unika med årsmötet den 20 april var, förutom att det skedde digitalt, att hela styrelsen
redan vid årsmötet 2020 meddelat att man avsåg avgå 2021. Det fanns inte några förslag till
nya styrelseledamöter eller ordförande.
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, önskade att föreningen skulle
fortsätta sin verksamhet och valde Kaeth Gardestedt för sjuttonde gången till ordförande
med endast Inger Olsson som ledamot och Leif Gardestedt som adjungerad.
Ann-Britt Elvstad omvaldes till revisor med Leif Persson som suppleant.
Samtliga val var på ett år, till 2022.
Ordförandens förhoppning om hjälp utanför styrelsen har infriats.
Inger Olsson har som ledamot tagit emot anmälningar och ”prickat av” vid fysiska möten.
Leif Gardestedt har fortsatt med dryckeshantering och allmän hjälp med korrekturläsning,
transporter etc samt som diskussionspartner.
Olle Fridberg har fortsatt skriva referat från aktiviteterna samt agerat dörrvakt.
Weine Fransson har arrangerat en utfärd till Köpenhamn.
Tage Zeberg har bidragit med fotografering.
Inger Asker är sedan flera år ansvarig och sammankallade för Bokklubben.
Övrigt har ordföranden ansvarat för.
Under 2021 hade föreningen 161 betalande medlemmar.
Litteraturens Vänner är en ideell förening och det utgår inga arvoden till styrelsen.
Föreningens huvudsyfte ärw att genom föreläsningar och resor verka för att skapa, sprida
och vidga intresset för kultur och litteratur.
På föreningens hemsida, www.litteraturensvanner.se, utannonseras kommande aktiviteter,
presenteras referat och foton från tidigare aktiviteter samt ges aktuell information om
medlemskap i föreningen. Hemsidan uppdateras kontinuerligt av webbansvariga
ordföranden.
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18 medlemsbrev har ordföranden skickat till alla medlemmar med e-post samt med
snigelpost till medlemmar utan dator. Dvs meddelande om förändringar och nya aktiviteter.
Medlemsbreven och information om de olika aktiviteterna meddelas även på facebook där
föreningen har 2046 följare.
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.
Ej medlem är, i mån av plats, välkommen mot 50 kr i entréavgift till föreningens aktiviteter
Föreningens resor och julfest är öppna enbart för medlemmar.
Malmö den 28 januari 2022
Kaeth Gardestedt, ordförande
Inger Olsson
Ledamot

Leif Gardestedt
adjungerad

Undertecknat original finns hos ordföranden
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