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Verksamhetsberättelse 2020 
 

Styrelsens arbete 
Östhammars Litteraturförening har under året på grund av covid-19 fått hantera en för föreningen 

helt ny situation. Det har gjort att styrelsen fått ägna en stor del av sitt arbete åt att om och om igen 

planera verksamhet och sedan ställa in pga covid-19. Nytt har också varit att styrelsen endast haft 3 

fysiska möten. Resterande möten har med nödtvång skett som telefonmöten. 

Styrelsen har haft fler möten än ett normalt år eftersom planering, omplanering och att ställa in 

aktiviteter ställer krav på stor flexibilitet och snabba beslut.  

Antalet möten under 2020 har varit 13 efter årsstämman och 1 innan. Under 2021 har 2 möten skett.  

Medlemmar 
Föreningen har 57 medlemskap varav 18 är familjemedlemskap. Detta innebär cirka 100 

medlemmar. 

Ekonomi 
Föreningen har liksom de senaste åren en god ekonomi. Mycket på grund av att aktiviteter som 

genererar kostnader inte kunnat genomföras. 

Årets program 
Under året har styrelsen genomfört följande aktiviteter: 

o Årsmötet med 25 medlemmar hölls 2020-03-03 i Ekumeniakyrkan 

o Stadsvandring med förra årets Ordpristagare Torbjörn Forsman med 12 deltagare skedde 

2020-08-14. 

o Pilsnerpoesi med drygt 20 personer genomfördes på Glenn Miller 2020-10-14. Poeterna var 

Lena Köster, Hans Raab, Magnus Dahlerus och Ninni Lindgren. Dessutom upplästes dikter av 

Dan Andersson-stipendiaten Mats Hansson. 

Följande aktiviteter har planerats men tråkigt nog fått lov att ställas in med kort varsel på grund av 

restriktioner: 

o Aktivitet med Torbjörn Forsman och medlemsfest  

o Novelltävling för elever i kommunen 

o Haiku workshop  

o ”Gruppresa” med UL till Bokens dag i Uppsala 

o Författarbesök av Gunnar Bolin 

o Ordfestivalen  

Några av dessa aktiviteter kommer att tas upp under kommande år. 
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Ordpriset 2020 
På grund av covid-19 beslutade styrelsen att ställa in utdelning av Ordpriset och om möjligt utse 2 

pristagare 2021. 

 

Östhammar den       /       2021 
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 Ekonomisk översikt     

fr.o.m 2020 01 01 t.o.m. 2020 12 31  

     

     

Ordfestivalen resultat       34 155 kr   
3902 intäkter, summa       35 000 kr     

därav: biljettintäkter      
  sponsorbidrag      
         
4002 kostnader            845 kr     

därav arvoden, medverkande      
  Ordpriset, reklam etc.      

     

Litteraturföreningen resultat        3 043 kr   
3900 medl avg       10 950 kr     
3901 Litteraturföreningen övr intäkter            253 kr     

därav: biljettintäkter      
         
4001 Kostnader         5 510 kr     

         
4003 möteskostnader         2 650 kr     

     

     

Kassa        
1910  ingående saldo               50 kr     
   förändring               10 kr     
   utgående saldo               60 kr   

     

Bankgiro      
1930  ingående saldo       135 053 kr     
   förändring        37 198 kr     
   utgående saldo       172 251 kr   
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