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Styrelsemöten, årsmöte 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 5 protokollförda styrelsemöten samt årsmöte. 

Medlemsbladet Lokatten 

Lokatten har under året utkommit med 4 nummer.  Anita Eriksson är redaktör och Gerd 

Sidén Strandberg har deltagit i redaktionsarbetet. 

Kurser  

19/10 Skrivarkurs del 1 av 2 med Kerstin Svevar, Söderhamn  

26/10 Skrivarkurs upptaktsträff, 23/11 del 1 av 3 med Vibeke Olsson, Bollnäs 

Öppna scener m.m.  

15/1 Öppen scen biblioteket Los sam arr 

20/2 Oknyttafton Söderhamns stadsbibliotek sam arr 

10/4 Öppen scen Tingshuset Delsbo 

18/5 Öppen scen Unitis Ljusdal 

15/6 Öppen scen Nianfors sam arr 

31/7 Öppen scen Kulturkapellet Sörfjärden Gnarp sam arr 

11/8 Öppen scen Källvik Söderhamn 

19/10 Öppen scen Nianfors sam arr 

26/10 Bokmässa biblioteket Bollnäs sam arr 

7/11 Öppen scen med författarsamtal biblioteket Edsbyn sam arr 

7/12 Öppen scen med författarsamtal biblioteket Färila sam arr 

 

Vänförening Finland 

Vi fortsätter att inbjuda till kursutbyte med vår vänförening Åbolands litteraturförening 

(ÅLF).  

Den 16-18/8 deltog tre av våra medlemmar i Åbolands litteraturförenings stora skrivarkurs 

på Kimitoön. Vår förening har fått önskemål från ÅLF att ordna motsvarande kurs hos oss. 

Arbete med detta pågår. Föreningens kontaktperson till ÅLF är Annasara Svanteson. 

 

Region Gävleborg – Litteratur 

 
Under året har vår förening samarbetat och ingått i Region Gävleborgs nya satsning på 

litteratur. Förutom informella träffar med verksamhetsutvecklaren Karin Forsgren Anderung 

och föreningens ordförande har medlemmar deltagit vid 3 större sammankomster: 

nätverksträff i Bollnäs för författare i länet, nätverksträff i Gävle för skrivare i länet, 
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seminarium i Bollnäs om förlagsverksamhet och författarförbundsfrågor. Samtliga träffar har 

inneburit att föreningen presenterat sig, kontakter knutits och nya medlemmar har 

tillkommit. Vårt nätverk har vidgats. 

Samarbete  

 

Ljusdals fotoklubb 

Samarbetet med Ljusdals fotoklubb kring ett ord- och bildprojekt har fått en fast form. 

Under året har Lokatten publicerat fotoklubbens bilder, medlemmar har skrivit texter till 

bilderna och våren 2020 möts vi på öppna scener. Bilderna kommer att exponeras på 

storskärm och våra medlemmar läser sina texter relaterade till respektive bild. Vi börjar i 

Ljusdal 16 maj 2020. 

 

Samarbetspartners 

Förutom samarbetet med Region Gävleborg (beskrivet ovan) har vår förening knutit fastare 

band med Studieförbundet BILDA Mitt. Det nya i vårt samarbete handlar om 

kursverksamhet, där Bilda sköter allt administrativt och vi kan fokusera på kursinnehåll. Vår 

förening kommer att utveckla samarbetet med Bilda även vad gäller de öppna scenerna och 

cirkelverksamheten. 

Många års samverkan vid öppna scener med exempelvis Nianfors, Källvik, Sörfjärden och 

olika bibliotek har utvecklats till en trevlig tradition. Detta gäller även vårt deltagande vid 

bokmässa i Bollnäs. 

Vi har med andra ord ett vittomfattande nätverk och det är styrelsens strävan att våra olika 

aktiviteter sker i samverkan med andra. 
 

Verksamhetsbidrag 

Under året har styrelsen sökt bidrag för kulturarrangemang från två kommuner. De har inte 

beviljats. Vid ett informationsmöte i Söderhamn, där ordförande Leif deltog, gällande 

principerna för bidrag till föreningar framgick att vår förening inte är en prioriterad förening.  

 

Slutord  

Medlemsantalet var vid 2019 års slut 156 pers.   

 

Föreningens många aktiviteter har, som även beskrivits på annan plats, bestått av Öppna 

scener, författarsamtal, Lokatten och kursverksamhet. Internt har styrelsen haft många 

diskussioner om hur alla dessa aktiviteter kan utvecklas.  

Utveckling är vår röda tråd! 
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Lokatten har genomgått en kvalitetshöjning: de insända bidragen är fler, bilderna är fler, de 

fasta inslagen är fler. Förra året inrättade redaktionen en skrivcoach för medlemmar som vill 

ha sitt bidrag till Lokatten lite extra granskat; detta har varit bra. Lokatten är viktig och 

prioriteras därför. Portohöjningar är ett bekymmer för oss. Därför har vi under året inrättat 

en gåvofond, ibland kallad frimärksfonden. Den har redan renderat i välkomna bidrag. 

De Öppna scenerna har blivit fler. Vi siktar på att ha en Öppen scen per månad. På Lokattens 

ledarsidor har det beskrivits hur de öppna scenerna kan utveckla den speciella stil som är 

föreningens unika bidrag till litteraturfrämjande i Hälsingland. En tydlig förändring under 

året är att Öppen scen numera ofta innehåller ett stående inslag som heter 

”Författarsamtal”, där våra medlemmar som publicerat sig i bokform samtalar med 

moderator för Öppen scen. 

Att vi äntligen kommit igång med kursverksamheten har att göra med det administrativa 

stödet vi får från Bilda. Naturligtvis är vi i styrelsen också tacksamma över att våra författare 

Vibeke Olsson och Kerstin Svevar professionellt leder kurserna.  

Sammantaget har styrelsen skaffat sig ett grepp över föreningens liv idag och vart vi är på 

väg. Vårt mål är att fortsätta på den inslagna vägen – utveckling! Mer skrivande, mer 

berättande, fler bidrag till Lokatten, fler öppna scener, mer lärande i form av kurser och 

andra inslag. 

Det ökade intresset för vår förening (bl.a. i form av medlemstillströmning!) för med sig 

ökade förväntningar på oss. Vi utvecklar därför vår välkomnande attityd, och strävar efter att 

leva upp till de förhoppningar som omger föreningen. Styrelsen välkomnar därför varje 

medlem att ta på sig arbetsuppgifter i föreningsarbetet: Anmäl ditt intresse till oss. 

Styrelsen känner att föreningen är på rätt kurs, att vi har luft under vingarna, och att det 

därför bara är att fortsätta skriva, berätta och mötas med stor nyfikenhet och gott 

kamratskap. 

Styrelsen för Föreningen Skrivare i Hälsingland, gm 

Leif Strandberg 

ordförande 
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