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Styrelse

Kerstin Danielsson (ordförande)
Kerstin Bälter Collin (kassör)

Inga Fredenmark (sekreterare)
Ann-Krestin Carlson (ledamot)

Gunnel Dahl (ledamot) /avgick i september
Övriga funktionärer
Gösta Rising (ordförande valberedningen)
Anders Säbom (ledamot valberedningen)
Maria Oscarsson Marle (revisor)
Viveca Strid (revisorssuppleant)
Medlemmar
Föreningen hade vid årets slut 34 medlemmar (varav två hedersmedlemmar)
jämfört med 25 personer vid föregående årsslut.
Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft nio protokollförda styrelsemöten förutom löpande
kontakter i samband med olika aktiviteter.
Aktiviteter under året
Årsmötet hölls söndagen den 18 mars på Skärgårdshotellet. Priser som

inkluderade diplom samt ett tryck med motiv av Moa Martinssons torp utdelades
till elever från SFI-klasserna på Nynäshamns kompetenscentrum. De hade fått en
uppgift att skriva en berättelse med rubriken ”Minnen jag vill bevara”.

Efter utdelningen berättade författaren Alma Kirlic om sin livsresa och läste ur sin

bok ”En svensk kändis”. Det är hennes debutroman som handlar om att bli svensk
eller inte, att bli en del av den svenska samhället men ändå vara lite utanför.

Hennes föredrag var mycket uppskattat kanske främst av SFI-eleverna och deras
familjer som säkert kände igen sig i hennes beskrivning av att vara nyanländ i vårt
land. Efter detta serverades de 35 besökarna fruktpaj och kaffe.

På skolavslutningen tisdagen den 12 juni delade sällskapet ut två stipendier á
1000 kr samt ett diplom till förtjänta elever i avgångsklasserna åk 9 från
Viaskolan och Gröndalsskolan.

Lärarna i svenska på respektive skola hade valt ut stipendiaterna.
Söndagen den 11 november hade vi ett arrangemang på Radiokakan där Kenth
och Kristina Skafvenstedt bjöd på en proffsig föreställning där de sjöng och

spelade tonsatta dikter av bl.a Nils Ferlin. Christian Johansson läste därefter egna
gripande dikter med döden som tema.

Artisterna avtackades med blommor och inramade tryck av Moa Martinssons torp.
Det var en välbesökt tillställning (47 personer) och vi hoppas att även i framtiden
få använda oss av Radiokakans lokal.

Sällskapet håller på att uppdatera sin hemsida. Där kommer att finnas
verksamhetsberättelser, årsmötesprotokoll, stadgar och syfte med det litterära

sällskapet, namn på styrelsens medlemmar, hur man ansöker om medlemskap,
historik, information om GDPR (hantering av personuppgifter) och naturligtvis
information om kommande aktiviteter.
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