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Verksamhetsberättelse 2019
Styrelsens sammansättning:
Ordförande

Birgitta Mörk

Kassör

Marianne Larsson

Ledamot, sekreterare

Gerd Gustafzon

Ledamot, Webbmaster

Stefan Sundlin

Ledamot

Leif Åsberg

Ledamot

Lilian Carlsson

Ledamot

Gene Nyberg

Revisor

Karl-Gustav Giertz

Revisorsuppleant

Johanna Hammarström

Valberedning

Lennart Petersson och Lisbeth Lexell

Under 2019 hade styrelsen 7 protokollförda styrelsemöten
Medlemmar: 93 personer.
Årsavgift: 100 kr/person
Medlemsbrev: Medlemmarna har fått två brev med information om verksamheten under
2019, utskickade via e-postadresser eller per post.
Årsmötet: ägde rum den 6 mars 2019
Författarkvällar: Vi hade två författarkvällar under våren, MajLis Melander, debutant som
utkommit med sin självbiografi ”Träbenets dotter” den 5 februari med 17 deltagare. Den 6
mars efter årsmötet hade vi Hella Nathorst Böös en tidigare favorit, nu med sina böcker
”Magisk trädgård året om” och ”Ett giftfritt liv”, med 25 deltagare.
Under hösten två kvällar, Lilian Montmar som den 23 september berättade om sitt
författarskap och sin senaste bok ”De värnlösa”, med 20 deltagare. Den 11 november hade
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vi naturfotografen Pelle Hultman som berättade och visade bilder på rovdjur i finska
vildmarken, 33 personer deltog, ett arrangemang som glädjande intresserade många män.
Årets författarkvällar har i stort präglats av lokala författare och föreläsare.
Bokcirklarna: Antal deltagare 15, antal cirkelträffar 6 gånger. Som tidigare valde vi 6 st
böcker utifrån förslag från bibliotekarien Jessica och oss själva. Bokcirkeln har av alla
deltagare varit mycket uppskattad och vi har under året fått flera nya deltagare. Böckerna
som vi har läst är Binas historia, Den underjordiska järnvägen, Hilma af Klint, Allt jag inte
minns, Små stora saker, Bara ett barn. Cirkeldeltagarna besökte Millesgården den 16 oktober
som då hade en utställning av Hilma af Klint.
Samarbetet med Vårsta/Tumba Bibliotek har fortsatt under året med hjälp av tryckning av
affischer, annonsering på bibliotekets hemsida och närvaro vid författarkvällarna. Så även
bra kontakt med Studieförbundet ABF.
Slutord, Medlemsavgifterna i Vårsta Biblioteks Vänner plus ekonomiskt stöd från biblioteket
och ABF har gjort det möjligt att arrangera författarkvällarna. Vår verksamhet är uppskattad
och har under året resulterat i 170 deltagartillfällen på våra aktiviteter, men extra insatser
behöver göras för en positiv medlemsutveckling.

Vårsta den 11-02- 2020
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