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Styrelse
Kerstin Danielsson (ordförande)
Kerstin Bälter Collin (kassör)
Inga Fredenmark (sekreterare)
Ann-Krestin Carlson (ledamot)
Helen Amborn (ledamot)/avgick i maj 2019
Övriga funktionärer
Gösta Rising (ordförande valberedningen)
Anders Säbom (ledamot valberedningen)
Carin Bohlin Bagge (revisor)
Maria Oscarsson Marle (revisorssuppleant)
Medlemmar
Föreningen hade vid årets slut 31 betalande medlemmar (varav två hedersmedlemmar)
jämfört med 34 personer vid föregående årsslut.
Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft sju protokollförda styrelsemöten förutom löpande kontakter
i samband med olika aktiviteter.
Aktiviteter under året
Årsmötet hölls söndagen den 24 mars på Flamenco Tapas restaurang (f.d. Radiokakan).
Temat för årets möte var ”Från en svunnen tid men ändå nära”. Niclas Liljehammar
berättade med hjälp av Helen Skoglund om sitt författarskap med utgångspunkt från sina
böcker från Sorundatrakten, bl.a. ”Tumstocken”.
Trubaduren Börje Torndal sjöng egna och andras visor med anknytning till Nynäshamn.
Mötet uppskattades mycket av de närvarande (28 st). Som ett bevis på uppskattning fick
de varsitt inramat tryck av Moa Martinssons torp.
Förfriskningar serverades till självkostnadspris.
På skolavslutningen den 12 juni delade sällskapet ut två stipendier á 1000:- samt diplom
till förtjänta elever i avgångsklasserna åk 9 från Viaskolan och Gröndalsskolan.
Lärarna i svenska på respektive skola hade valt ut stipendiaterna.

Söndagen den 10 november hade vi ett evenemang på Hantverkargården då Maria Landin
berättade om sin bok ”Brott och straff på Södertörn” med beskrivningar från förr i tiden i
Sorunda med omnejd.
Sedan presenterade Anders B Jonsson sina deckare ”Dödligt bedrägeri” och ”I
vattenbrynet” som utspelar sig i Nynäshamn. Relativt få personer kom (17 st) men
författarpresentationerna uppskattades mycket av de närvarande. Maria och Anders fick
varsitt inramat tryck av Moa Martinssons torp.
I entréavgiften ingick kaffe och äppelpaj.
Gnistan
Under hösten har kommunen sålt Gnistan, den fastighet som en gång var grunden till att
föreningen bildades. Så snart vi fick reda på att en försäljning var på gång, kontaktade vi
kommunen och påpekade att det fanns tidigare skänkta inventarier där som tillhörde oss.
Det visade sig dock svårt att få tillgång till lokalen under säljprocessen. Med kort varsel
gjorde vi en snabb inventering och därefter kontaktades Retro, Bingeting och
Skyddsvärnet, men intresset var synnerligen lågt. Skyddsvärnet valde slutligen att hämta
ett antal inventarier och några kartonger med böcker etc. Vi tog hand om ett tryck/tavla,
varefter resten lämnades till återvinning.
Hemsidan
Sällskapet har nu uppdaterat sin hemsida. Där ska 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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