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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019
Syfte
Föreningen vill verka för att minnet av Per Anders Fogelströms person, författarskap och
kulturgärning hålls levande och vill stimulera till läsning av alla hans romaner och faktaböcker.
Kunskapen om vägen till nuet som Fogelström förmedlar i sina Stockholmsromaner skall spridas
framför allt till yngre generationer för att ge dem perspektiv på dagens samhälle (§ 2 i stadgarna).

Styrelse
Styrelsen har under 2019 efter årsmötet den 20 februari haft följande sammansättning:
Kent Josefsson, ordförande
Ulf Bagge, vice ordförande avgick på egen begäran 3.9.2019
Anders Lundgren, sekreterare
Ulla Rådling, kassör
Karl-Olof Andersson, ordinarie ledamot
Lars Epstein, ordinarie ledamot
Susanne Ödmark, ordinarie ledamot
Maria Avallone Neel, ordinarie ledamot
Nabila Alfakir, ordinarie ledamot
Eliza Kücükaslan, suppleant
Ann-Marie Jahnfors, suppleant
Valberedning
Anders Rådling
Mats Hayen
Revisorer
Daniel Nilsson
Gen Hedberg

Sammanträden
Styrelsen har under året haft 8 protokollförda sammanträden inklusive årsmötet, medlemsmötet
och det konstituerande styrelsemötet.
Ekonomi

Som framgår av bilagda årsredovisning innebär årets resultat ett underskott på 9 111 kr
(föregående år - 11 062kr). Orsaken i huvudsak inköp av böcker 13 643 kr, främst 500 stycken av
vår egenutgivna PER ANDERS FOGELSTRÖM - Stockholmsskildraren och samhällsdebattören.
Medlemsantal, medlemsinformation och årsavgift
Antal betalande medlemmar vid årets slut var 158 (föregående år 191).
Aktuell information har funnits uppdaterad och tillgänglig under året på Sällskapets hemsida och på
Facebook.
Årsavgiften har varit 150 kr per medlem och för ytterligare familjemedlem 75 kr för var och en.
Styrelsen beslutade under året att avgiftsbefria ungdomar och studerande under 25 år.

VERKSAMHET UNDER ÅRET
Verksamheten under året har fortsatt fokus på att värna om minnet av Per Anders Fogelström och
hans författarskap, men även på att introducera Fogelström för en yngre publik. Detta bl. a genom
medverkan i juryn för ett av P A Fogelströmgymnasiets stipendier och ett samarbete med DELS (De
litterära sällskapen i Sverige) kring ungas läsning.
Sällskapet fick en ny hemsida, utvecklad av Natascha Laszlo: fogelstromsvanner.com (tidigare .se).
Den är anpassad för alla plattformar, har en lättare och ljusare design, har en kalender med
vandringar och andra aktiviteter, samt kontaktformulär och en bloggdel.
Beträffande programgenomföranden låg fokus på Fogelströmvandringar på Södermalm, en visning
av det nyrenoverade Stadsmuseet och ett antal föreläsningar.
Fogelströmsällskapets styrelse har regelbundet haft sina möten i Fogelströmrummet på
Stadsmuseet i Stockholm, där även en medlemsvandring ägde rum. Förvaringen av sällskapets
böcker, pärmar och annat material har under året inte lösts. Samtal med Stadsarkivet har inletts.

Programverksamheten
Fogelströmvandringar och föreläsningar genomfördes under året.
Den 19 maj gavs en gratis medlemsvandring på temat Per Anders Fogelström och hans koppling till
sin författarkollega och vän Stig Claesson. Kent Josefsson guidade.
Den 27 april skedde invigningen av Stadsmuseet med bl. a en visning av Fogelströmrummet. Den 13
maj gavs en visning av muséet för Sällskapets styrelse och medlemmar i Sällskapet.
Den 12 september föreläste Svenska Freds Arne Stråby om Fogelström och hans fredsarbete. 15–20
besökare.

Den 17 oktober hölls ett medlemsmöte på Sofia Församling. Filmen Möten i skymningen (baserad på
Fogelströms roman med samma namn) visades.

Samarbetsutbyten
Samarbetet med Stockholms stads nyöppnade gymnasium, P A Fogelströmgymnasiet på Södermalm
fortsatte under året. En skrivartävling på temat ”Mina drömmars stad” anordnades och mynnade ut i
en mottagare av skolans Fogelströmstipendie: Nadjim Evers för hans ”Mina drömmars stad”. En
kusligt fängslande dystopi om den sista överlevande människan, en ung pojke, i Stockholm efter den
stora katastrofen. Representanter från Sällskapet satt i juryn och Sällskapets styrelseledamot KarlOlof Andersson överlämnade priset vid skolavslutningen. Uppskattat av alla medverkande!
Sällskapet har även deltagit i, och samarbetat som medlem, i DELS´s möten, ”De litterära sällskapen i
Sverige”, och varit involverat i diskussioner som rör ämnen som är av intresse för, och som får
konsekvenser för, samtliga litterära sällskap. Samtliga litterära sällskap har under året föreslagit tre
litterära verk, av den författare som dem representerar, som ska kunna föreslås till skolor för läsning
av eleverna, Detta ingår i ett projekt som DELS driver med finansiering av Svenska Akademin.
Fogelströmsällskapet rekommenderade Fogelströms Stadsserie och Barnserie, samt Sommaren med
Monika.
SPAFV medverkade i augusti vid Bokbordet Stockholm och dess Litterära Café på Norra Latin,
anordnat av DELS. Sällskapets böcker gick åt och en del nya medlemmar värvades. Många ville
diskutera och det var bra stämning. Kaféet var välbesökt och trevligt och Fogelströmsällskapets
ordförande Kent Josefsson höll ett föredrag på scenen.

Bokmässan i Göteborg 26-29 september
Bokmässan är en utmärkt träffpunkt för de litterära sällskapen. Sällskapet får mycket
erfarenhetsutbyte av alla besökare i vår monter, runt 130-150 personer stannade till och samtalade.
Vi gladdes av att så många har läst Fogelström och att så många älskar honom.
49 böcker såldes och 5 nya medlemmar värvades.
SPAFV anordnade samtal på DELS scen mellan Kurdo Baksi och Kent Josefsson om minnena av PAF
som författare och samhällsdebattör, bl.a. lite om hans stora fredsarbete och motstånd mot
kärnvapen. Här kan nämnas hans tongivande arbete i AMSA (Aktionsgruppen Mot Svensk
Atomvapen) under slutet av 1950-talet. Mycket beröm för intressant och bra samtal fick vi av Odd
Zschiedrich, f d kanslichef vid Svenska Akademien. På torsdagen kom 25 åhörare och på fredagen var
det fullt hus, ca 40.
Babel från SVT kom och filmade Fogelströmmontern och några små klipp kom med i programmet på
söndagskvällen.
Bokmässan ger mycket externt litterärt utbyte med människor, som vi tar med oss hem i det
fortsatta arbetet i Sällskapet. Det är av stort värde att komma ut bland litteraturintresserade
människor.
Sällskapet fick också möjlighet att umgås och utbyta tankar och idéer med övriga litterära sällskap i
DELS som var på plats på mässan.

De som arbetade i vår monter under de 4 dagarna var Ann-Marie Jahnfors, Kerstin Josefsson, Kent
Josefsson och Natascha Laszlo.

Sällskapets sammanfattning av året
Sammanfattningsvis, med hänvisning till vad som utförts under året, kan Sällskapet konstatera att
syftet med föreningen Sällskapet Per Anders Fogelströms Vänner har uppnåtts under år 2019.

Tack till Stadsmuseet i Stockholm
Sällskapet vill framföra att stort tack till Stadsmuseet i Stockholm som har ställt lokaler till sällskapets
förfogande vid styrelsemöten.

Stockholm i februari 2019

Kent Josefsson, ordförande

Ulla Rådling, kassör

Maria Avellone Neel, ledamot

Susanne Ödmark, ledamot

Anders Lundgren, sekreterare

Karl-Olof Andersson, ledamot

Lars Epstein, ledamot

Nabila Alfakir, ledamot

