
 

Verksamhetsberättelse år 2021 

Omfattar verksamhetsåret 2020 (från årsmöte 2020 till årsmöte 2021). 

Coronapandemin bröt ut i mars 2020 och restriktionerna har i hög grad påverkat hela 
verksamhetsåret. 

Under 2020 var antalet betalande medlemmar 234 st. 

STYRELSEN  

Styrelsen har, sedan stämman i mars 2020, bestått av ordförande Anna Karin Edblom, 
(ordinarie till 2022) vice ordförande Kristin Fyrand (ordinarie till 2021), sekreterare Maria 
Reuterskiöld (ordinarie till 2021), kassör Ann-Charlotte (Lotta) Alvestam Wahlund (ordinarie 
till 2022), matrikelansvarig Cecilia Sagrén (suppleant till 2021), Odd Fries (ordinarie till 2021) 
Urban Nilsson (ordinarie till 2022). Suppleanter har varit, utöver ovan nämnda, Max Laserna 
och Raoul Hjärstström (suppleanter till 2021). Styrelsen har också haft sin första 
studeranderepresentant Kelda Bryson Svartz, vald till 2021. 

 

PROTOKOLLFÖRDA MÖTEN  

Under verksamhetsåret har, utöver årsmötet, 4 st protokollförda möten hållits.  

2020: 28 maj, 17 juni, 26 augusti, 23 september. Inbokade möten den 21 oktober och 18 
november ställdes in. 

2021: inga protokollförda möten 

 

PROGRAMPUNKTER 2020–2021 

Årsmöte 13 mars 2020  
Årsmötet hölls bara någon vecka innan folksamlingar över 50 personer förbjöds. Av 120 
anmälda kom 25 medlemmar, och av 10 föreläsare bokade alla av utom en. Vi hade ett 
intressant seminarieprogram på tema Hållbarhet som vi aldrig fick se förverkligat och 
många medlemmar gick miste om sin inbetalade seminarieavgift. Vi har för avsikt att 
genomföra programmet vid något annat tillfälle, då de som redan betalat naturligtvis ska 
kunna delta gratis. 

De deltagande vid middagen på Adolfsberg kunde trots den besynnerliga situationen 
avnjuta en stämningsfull och överflödig buffé tillsammans. 



Visningar 
Under året har flera evenemang ställts in, bl a Frederic Bedoires presentation av sin nya bok 
”Katedralen i Västerås. Andligt och världsligt under åtta sekel” som skulle ha hållits den 17:e 
mars, samt Torun Hammars föreläsning ”Nationalmuseum under ytan – process och mål för 
ombyggnadsprojektet” som skulle gått av stapeln den 2:a april. Tack i alla fall Cecilia för ditt 
arbete med detta. 

Mot slutet av våren beslöt styrelsen att ställa in verksamheten under resten av säsongen, i 
hopp om bättre omständigheter efter semestrarna. 

Under hösten, den 24:e september, genomfördes visningen av Christian Erikssons bostad och 
ateljé på Södermalm. Visningen skedde främst utomhus och i enlighet med FHM:s 
rekommendationer. Arrangemanget ordnades av Max Laserna. 

Kort därefter ökade smittspridningen återigen och inga fler arrangemang eller visningar 
kunde genomföras under säsongen. 

 

Resor 
Styrelsen hade lagt ned mycket möda på att ordna en studieresa till Turin. Anmälningar och 
betalningar var redan gjorda. Under stor vånda beslöt styrelsen att ställa in resan. Lyckligtvis 
har det varit möjligt att återbetala medlemmarnas pengar. Stort tack till Lotta Wahlund för 
arbetet med detta, utfört tillsammans med Enrico Giovannone, Cecilia Sagrén och Odd Fries. 

 

Höstrevy 
Höstrevyn har blivit vårt sällskaps viktigaste återkommande arrangemang efter årsmötet. 
Själva konceptet bygger på mingel och möjligheter till informella kontakter. I år bedömde vi 
det som omöjligt att genomföra. 

 

Styrelsen  

genom ordf. Anna Karin Edblom 
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