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Verksamhetsberättelse 2020
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 2020 efter årsmötet den 20 februari haft följande sammansättning:
Kent Josefsson, ordförande
Margaretha Hahne, vice ordförande
Anders Lundgren, sekreterare
Ulla Rådling, kassör
Karl-Olof Andersson, ordinarie ledamot
Lars Epstein, ordinarie ledamot
Klara Garberg, ordinarie ledamot
Maria Avellone Neel, ordinarie ledamot
Natascha Laszlo, ordinarie ledamot
Eliza Kücükaslan, suppleant

Valberedning
Göran Eriksson, sammankallande
Mats Hayen

Revisorer
Daniel Nilsson, sammankallande
Rolf Blondell

Sammanträden
Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden inklusive årsmötet och det konstituerande
styrelsemötet.

Ekonomi
Som framgår av bilagda årsredovisning innebär årets resultat ett underskott på -16 888 kr (föregående år – 9 111 kr).
Pandemin har gjort att vi har haft få arrangemang och knappa inkomster. Antalet medlemmar 147 31.12.20
(föregående år 158 31.12.19) och därmed minskade medlemsavgifter till 18 450 kr (föregående år 22 355 kr).
Programverksamhetens kostnader har uppgått till 12 670 kr varav arvoden 7 000 kr.
Årsavgiften har varit 150 kr per medlem och för ytterligare familjemedlem 75 kr för var och en. Ungdomar och
studerande under 25 år får gratis medlemskap.

Verksamhet under året
Aktuell information har funnits uppdaterad och tillgänglig under året på Sällskapets hemsida och på Facebook.
Verksamheten under året har i stort präglats av den covid-19-pandemin som drabbat Sverige och världen.
Restriktioner kring offentliga möten och folksamlingar har inneburit flera inställda av Sällskapet planerade
evenemang.
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 lösts och ett samarbete med Stadsarkivet (Liljeholmen) har inletts.
Ett antal Fogelströmvandringar och föreläsningar genomfördes ändå under året.
Ett program om atomvapen i samarbete med Harry Martinssonsällskapet genomfördes på Stadsmuseet.
Medverkande var bland andra Kent Josefsson och Karl-Olof Andersson från sällskapet. Samtalet kretsade kring de
båda författarnas engagemang mot atomvapen.
Den 30 augusti genomfördes ett medlemsmöte i Vitabergsparken, där även allmänheten var inbjuden. Rolf Blondell
och Kent Josefsson talade om Vitabergsklubben. Ett 50-tal personer dök upp i det fina vädret. Många böcker blev
sålda och vi fick flera nya medlemmar.
I september samtalade Susanna Alakoski med sällskapets ordförande Kent Josefsson om Fogelström, Moberg och Alakoskis
bok Bomullsängeln. Plats ABF-huset.

Samarbetsutbyten
Vi medverkade i juryn för ett av P A Fogelströmgymnasiets stipendier och ett samarbete med DELS (De litterära
sällskapen i Sverige) kring ungas läsning.
Samarbetet med Stockholms stads gymnasium, P A Fogelströmgymnasiet på Södermalm fortsatte under året med en
skrivtävling. 14 förslag hade lämnats in varav 3 fick pris. Första pris är 1000 kronor, andra pris 500 kronor och tredje
pris 300 kronor. Priserna delades ut i samband med examen, där styrelsemedlem Klara Garberg skickade
videohälsning till vinnarna. Priserna finansieras av skolan och Sällskapet deltog med 4 medlemmar i juryn.

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 samtliga litterära sällskap. DELS´s sedvanliga Bokbordet Stockholm och det
Litterära Caféet i augusti ställdes in p g a covid-19-pandemin.
Vi får hela tiden frågan: Vad ska man läsa för böcker? Boken Sverige läser kom ut första veckan september. I den har
samtliga litterära sällskap föreslagit tre litterära verk av den författare som de representerar. Detta i ett projekt som
DELS har drivit med finansiering av Svenska Akademin. Fogelströmsällskapet rekommenderade Fogelströms Stadsserie
och Barnserie, samt Sommaren med Monika. 1 066 böcker går att finna i denna bok. Ett suveränt bibliotek.

Böckerna finns i inätbokhandlarna Bokus, Adlibris och Akademibokhandeln i vissa mindre fysiska bokaffärer
här och där.

Bokmässan i Göteborg
I år blev den fysiska bokmässan inställd p g a covid 19-pandemin. Sällskapet medverkade digitalt under rubriken
”Sverige läser: Därför läser vi Per Anders Fogelström” med Sällskapets styrelseledamöter Natascha Laszlo, Kent
Josefsson och Klara Garberg. Samtalet publicerades även på Youtube. Peter Häggqvist filmade i ”Fogelströmland” på
Söder.
En repris av samtalet genomfördes även senare under hösten på Stadsarkivet i Stockholm.

Sällskapets sammanfattning av året
Sammanfattningsvis, med hänvisning till vad som utförts under året och med hänsyn till det rådande pandemiläget,
kan Sällskapet konstatera att syftet med föreningen Per Anders Fogelström-sällskapet har uppnåtts under år 2020.
Sällskapet vill till sist framföra att stort tack till Stadsmuseet i Stockholm och Sofia församling som har ställt lokaler till
sällskapets förfogande vid styrelsemöten.

Stockholm i februari 2021

Kent Josefsson

Margaretha Hahne

Karl-Olof Andersson

Anders Lundgren

Ulla Rådling

Lars Epstein

Maria Avellone Neel

Natascha Laszlo

Klara Garberg

