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Verksamhetsberättelse  

för Östhammars Litteraturförening verksamhetsåret 2021 

Styrelse 

Styrelsen har under 2021 bestått av: 

Ordförande Josef Nylén, kassör Nils Engerdahl, sekreterare My Laurell, ledamöterna Anna-Lena 

Lindgren Jorlin och Hanna Glumoff Karlsson, samt ersättaren Margareta Tötterman. Huvuddelen av 

styrelsen har även deltagit i arbetsgruppen som planerat och genomfört Ordfestivalen.  

Verksamhet 

Styrelsen har efter årsmötet 2021 genomfört 11 protokollförda styrelsemöten och ytterligare 2 

styrelsemöten innan årsmötet 2022. Mötena har i huvudsak genomförts digitalt och i stor utsträckning 

ägnats åt att planera och följa upp olika medlemsaktiviteter.  

På grund av covidpandemin fick vi ställa in en poesiafton som var inplanerad på världspoesidagen 

den 23 mars 2021. Situationen gjorde att det inte kändes meningsfullt att planera ytterligare 

arrangemang under våren.  

Smittläget lättade under sommaren vilket gjorde det möjligt att genomföra ett musikaliskt och poetiskt 

program i ett samarbete mellan Elsie Johansson och Daniel Östersjö. Daniel har tonsatt texter skrivna 

av Elsie och tillsammans bjöd de på samtal, textläsning och musik med Elsies rika författarskap som 

utgångspunkt. Totalt deltog 44 personer i arrangemanget där styrelsen serverade afternoon tea med 

hembakt på Societetshuset Källör.  

Fredag den 10 september kunde vi äntligen genomföra en sedan länge planerad medlemsfest, med 

medverkan av Alma Kirlic, dramatiker, skribent och spoken word-poet samt med Torbjörn Forsman vid 

pianot. Utöver styrelse och medverkande artister deltog 18 medlemmar. Även detta arrangemang 

genomfördes på Societetshuset Källör.  

Mycket energi ägnades i vanlig ordning åt att planera och genomföra Östhammars Ordfestival som 

under 2021 genomfördes med temat hem och undertema skogen. Festivalen inleddes med en 

utställning av Eva Akne med titeln Skogen är mitt hem, ett samarbete med Östhammars 

konstnärsförening. Utställningen visades på Storbrunn perioden 2–28 oktober.  

Den 13 oktober genomfördes traditionsenligt Pilsnerpoesi i samarbete med Restaurang Glenn Miller, 

med öppen scen och inbjudna poeter: Magnus Dahlerus, Lena Köster, Annika Strand, Hans Raab, 

och Ninni Lindgren samt Jörgen Anderstig med sång och gitarrspel. Cirka 25 personer deltog i detta 

arrangemang.  

Själva festivalen genomfördes på kulturhuset Storbrunn den 16 oktober, där fem författare 

medverkade: Karin Valtersson, Axel Lindén, David Thurfjell, Anna Ehn och Johan Gustafsson. 

Dessutom presenterades vinnarna i litteraturföreningens novelltävling för gymnasie- och SFI-elever 

samt årets ordprisvinnare.  

Novelltävlingen var ett nytt inslag detta år. Totalt deltog tolv personer; sex plus sex från respektive 

klass. En engagerad jury lade stort arbete på att gå igenom insända bidrag. Vinnande bidrag från de 

två tävlingsklasserna lästes upp på Ordfestivalen. Bidragen har även publicerats på 

Litteraturföreningens webb: https://www.ordfestivalen.se/2021/10/19/novelltavling/  

https://www.ordfestivalen.se/2021/10/19/novelltavling/
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Eftersom inget Ordpris delades ut under 2020 beslöt styrelsen att dela ut två priser 2021. Duon Lotte 

Borgström och Kristina Samba tilldelades Ordpriset 2021 för boken Vart tog du vägen? En berättelse 

om Alzheimers sjukdom. Det andra Ordpriset 2021 gick till Dag Thelander för hans förmåga att på ett 

skickligt och virtuost sätt förmedla inte minst historiska berättelser i lättillgänglig och njutbar form. Mer 

om pristagarna finns på Litteraturföreningens webb: 

https://www.ordfestivalen.se/category/ordpristagare/ 

Föreningens första hedersmedlem har på förslag från en medlem utsetts av styrelsen under 2021: 

Gerd Vading, Ordfestivalens initiativtagare och mångåriga förkämpe för både festivalen och 

litteraturföreningen.  

Utöver presenterade aktiviteter har styrelsen även inlett ett tätare samarbete med Östhammars 

kommun under 2021.Samarbetet har bland annat resulterat i att Litteraturföreningen är med på ett 

hörn i den lokala författarstafett som kommunen tagit initiativ till och som kommer att genomföras 

under 2022. Samarbetet har också lett till att Litteraturföreningen erbjudits att under 2022 vara värd för 

en av programpunkterna i Litteraturkarusellen som administreras av Region Uppsala.  

Medlemmar och medlemskommunikation 

Östhammars Litteraturförening har under 2021 haft 59 medlemmar, 41 med enskilt medlemskap och 

18 med familjemedlemskap. Totalt innebär detta att 77 personer ingår i föreningen. Två är nytillkomna, 

inga medlemmar har under 2021 lämnat föreningen. På grund av Covidpandemin beslutade årsmötet 

2021 att de avgifter för medlemskap som betaldes in för 2020 även skulle gälla för 2021. 

Nytillkommande medlemmar under 2021 har betalat medlemsavgift för detta år.  

Kommunikationen med medlemmarna sker via föreningens webbplats ordfestivalen.se, föreningens 

två facebookgrupper (Ordfestivalen och Östhammars Litteraturförening) och via ett ordförandebrev. 

Ordförandebrevet mailas ut till medlemmarna och publiceras på föreningens webbplats. Under 2021 

har sex ordförandebrev skickats ut.  

Nio inlägg har publicerats på FB-gruppen Östhammars Litteraturförening (med 130 följare), och lika 

många på FB-gruppen Ordfestivalen (med 250 följare). Bland inläggen på FB Östhammars 

Litteraturförening fick ett inlägg som puffade för Ordfestivalen en vecka före genomförandet störst 

gensvar vad gäller spridning, interaktioner och reaktioner. Ett inlägg med info om Ordfestivalens 

novelltävling för ungdomar fick störst genomslag vad gäller spridning, interaktioner och reaktioner. 

Analys av hur föreningens webbplats Ordfestivalen.se används etablerades i slutet av mars 2021. 

Fram till sista december 2021 hade sidan totalt 572 användare och 1 621 unika sidvisningar. Mest 

lästa sidor var startsidan samt sidorna om Ordfestivalen, Ordprisvinnare och Om oss. Drygt 41 

procent av besökarna kom till webbplatsen genom direkttrafik, 43 procent via sökmotorer och 11 

procent via länkning från sociala medier. Besöksfrekvensen var högst perioden augusti till oktober, 

med en topp i veckan runt Ordfestivalen.  

Ekonomi 

De aktiviteter som genomförts under 2021 har gått med visst underskott. Detta gäller framförallt 

Ordfestivalen. Underskottet är planerat, eftersom Ordfestivalen och flera andra aktiviteter som var 

inplanerade och delvis finansierade under 2020 fick ställas in på grund av covidpandemin. Avsatta 

medel under 2020 har därför i stället använts under 2021.  

Intäkterna från medlemsavgifter har också blivit lägre eftersom årsmötet 2021 beslöt att 

medlemsavgifter inbetalade för 2020 också skulle gälla för 2021. Endast nytillkomna medlemmar 
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under 2021 har betalat medlemsavgift. Delar av intäkterna från medlemsavgifter under 2021 avser 

medlemskap för 2022.  

EKONOMISK SAMMANSTÄLLNING (från resultat- och balansräkningar) 

Intäkter    2021 2022 

Medlemsavgifter 2 900 10 950 

Övriga intäkter  80 516 35 250 

SUMMA    83 416 46 200 

Utgifter    117 354 9 005 

RESULTAT   -33 938 37 195 

FÖRENINGENS TILLGÅNGAR 

    2021-12-31 2020-12-31  Årets förändring 

Kassa    60 60 0 

Plusgiro    -1 -1 0 

Bankkonto   138 314 172 252 -33 938 

SUMMA tillgångar 138 373 172 311 

Slutord 

Att det under hösten återigen blev möjligt att genomföra olika medlemsaktiviteter, och inte minst 

Ordfestivalen, var till stor glädje och lättnad. De bidrag och den sponsring föreningen fått har haft stor 

betydelse för våra möjligheter att engagera intressanta och duktiga aktörer. Vi riktar därför ett varmt 

tack till våra tillskyndare. 

Fler aktiva medlemmar och fler ledamöter i styrelsen samt arbetsgruppen för Ordfestivalen kan 

ytterligare stärka Litteraturföreningens kapacitet att utvecklas och genomföra aktiviteter. 

Östhammar den    /     2022 

 

 

Josef Nylén, ordförande 

 

 

Nils Engerdahl   Hanna Karlsson  

 

 

My Laurell    Anna-Lena Lindgren Jorlin 


