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Verksamhetsberättelse 2021
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 2021 efter årsmötet den 15 februari haft följande sammansättning:
Kent Josefsson, ordförande
Margaretha Hahne, vice ordförande och kassör
Klara Garberg, sekreterare
Karl-Olof Andersson, ordinarie ledamot
Lars Epstein, ordinarie ledamot
Soraya Bay, ordinarie ledamot
Maria Avellone Neel, ordinarie ledamot
Natascha Laszlo, ordinarie ledamot
Georg Hahne, ordinarie ledamot
Eliza Kücükaslan, suppleant
Anders Lundgren, suppleant

Valberedning
Göran Eriksson, sammankallande
Mats Hayen

Revisorer
Daniel Nilsson, sammankallande

Rolf Blondell, avlidit under året

Sammanträden
Styrelsen har under året, utöver 2021 års årsmöte, haft 6 protokollförda sammanträden.

Ekonomi
I bilagda årsredovisning framgår det att Per Anders Fogelström-Sällskapet haft ett överskott på 3,0 tkr (föregående år -16,8
tkr). Pandemin har gjort att vi inte haft möjlighet att genomföra så många arrangemang vilket gjort att kostnaderna för
programverksamheten minskat och har för 2021 endast uppgått till 5,4 tkr (föregående år 12,6 tkr). För vår aktivitet med
bokbord på Stadsmuseet har bokinköp har gjorts för 2,1 tkr, försäljningen uppgick endast till 0,7 tkr, resterande böcker finns
dock för framtida användning. Årsavgiften för medlemskap 2021 har varit 150 kronor och för familjemedlem på samma
adress som huvudmedlemmen 75 kronor. För att intressera ungdomar och studerande för Per Anders Fogelströms litteratur
har ungdomar upp t o m 25 år gratis medlemskap i Sällskapet. Likvida medel uppgår den 31 december 2021 till 63,8
(föregående år 62,7) tkr.

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 digitalt, enstaka gång på Stadsmuseet och två gånger
hemma hos två medlemmar i styrelsen.
Ett antal Fogelströmvandringar och föreläsningar genomfördes under året av både ordförande Kent Josefsson och
EvaEmma Andersson som är ny medlem och väldigt kunnig inom Fogelströms litteratur.
Kent Josefsson, Natascha Laszlo och Klara Garberg har under året genomfört två framträdande med konceptet ”Därför
läser vi Fogelström” på Stadsmuseet under Stockholms bokhelg samt på P A Fogelströmgymnasiet i Stockholm.
Samtalen syftar till att två unga röster berättar om varför de läser Fogelström för att fler unga ska vilja göra
detsamma. Under Stockholms bokhelg deltog vi även med ett bokbord där vi sålde böcker av och om Fogelström.
Vi har sammansatt en arbetsgrupp i styrelsen som ämnar att fokusera på sällskapets framtid där vi behöver förnya oss för att
locka fler, i synnerhet yngre, medlemmar. Gruppen har setts en gång under hösten 2021, och fokus är att synas med digitalt
genom våra sociala medier, försöka medverka i poddar m.m. Framtidsplanen innefattar även att vi planerar ge ut nyhetsbrev
till medlemmarna i regi av Georg Hahne och Lars Epstein.
Under hösten var vi på en guidad rundvandring på Manilla med Maria Bölja. Det var väldigt uppskattat av både
styrelsemedlemmar och medlemmar som var där, totalt 18 deltagare. Guiden var påläst och Kent fick mycket bra återkoppling
efter besöket.

Under året har följande medlemmar utsetts till hedersmedlemmar: Per Fogelström, Tove Fogelström, Göran Eriksson och
Peter Häggqvist. En av Sällskapets grundare, tidigare hedersmedlemmen, tillika revisorssuppleanten Rolf Blondell har under
året avlidit.

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 med temat ”I en ny stad”. 23 stycken texter hade lämnats in, nio fler än föregående år 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 Natascha Lazslo skickade videohälsning till vinnarna. Priserna finansieras av skolan och
Sällskapet deltog med fyra medlemmar i juryn.
Före detta kassör Ulla Rådling har utfört en bokcirkel i samarbete med Stadsmuseet. Läsecirkeln utgick från Vävarnas barn
och gruppen träffades fyra gånger varav den sista även innefattade en vandring.

Bokmässan i Göteborg
Vi valde att inte vara med på Bokmässan i Göteborg 2021. I och med pandemin kunde den inte genomföras som vanligt och
inte heller skulle de ha bokmässan digitalt som förra årets upplaga, och då kände vi att vi detta år avstår.

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 2021.
Sällskapet vill till sist framföra att stort tack till Stadsmuseet i Stockholm som har ställt lokaler till sällskapets
förfogande vid styrelsemöten.
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