Bästa humanistvänner!
Hösten kan vara mörk och ruggig, men fylld med intressanta aktiviteter. Kulturverksamheter har
högsäsong och i lokalförbunden inom Svenska Humanistiska förbundet är det fortfarande några
intressanta föreläsningar kvar före juluppehållet. Jag följer verksamheterna i lokalförbunden med
stort intresse på vår hemsida, imponeras ofta över rikt varierade och intressanta program, men kan
också konstatera att aktuell information saknas ibland.
Vid vårt senaste styrelsemöte diskuterade vi bland annat det kommande årsmötet i Uddevalla. Det
kommer att äga rum den 2 mars 2019, och planeringen är långt framskriden. I samband med
årsmötet kommer vi att arrangera en ordförandekonferens, och den kommer att äga rum dagen före
årsmötet, alltså fredagen den 1 mars 2019 med början kl. 13. Mer information och inbjudan till
denna dag kommer inom kort! Det kan vara en god idé att så snart som möjligt planera resan och, i
förekommande fall, boka biljetter medan priserna är låga. För oss som är tillresande från
exempelvis Stockholmsområdet är det svårt att ta sig i tid till Uddevalla med tåg, varför samåkning
i bil eller övernattning måste övervägas. Som sagt, börja planera nu!
Efter årsmötet på lördagen kommer en buss att chartras till Göteborg. för att vi som ska ta oss
vidare norrut därifrån ska hinna med sista tåget mot Stockholm.
Övriga ärenden som vi diskuterade var bokproduktion, närmast årsboken för 2019. Vi diskuterade
dessutom en bok om museisamlingar, och nödvändigheten av samlingar vid museerna för
produktion av ny kunskap och museipedagogik. Den senare boken, som vi är mitt i planeringen av,
och som aktualiserades av förra årets livliga museidebatt på kultursidorna, kommer att bestå av
närmare tjugo bidrag med exempel på omistliga föremål och samlingar av skilda slag, inom
arkeologi, etnologi, teknikhistoria och kulturhistoria. Vi räknar med att boken, som i vanlig ordning
kommer att finansieras genom att vi ansöker om bidrag i fonder och stiftelser, kommer att ges ut
under senare halvan av nästa år.
Slutligen en påminnelse: Det är snart dags för juryn att börja arbeta med förslag till 2019 års
pristagare. Fundera gärna på nomineringar! Priset ska gå till yngre person som har utfört ett lovvärt
intellektuellt arbete i sann humanistisk anda. Förra året gick priset, som ni förmodligen minns, till
Magnus Bremmer, litteraturvetare och kulturskribent och vars podcast Bildningspodden är ett
utmärkt exempel på god folkbildning inom humaniora.
Nu återstår för mig att, även om det kan verka lite väl tidigt, önska alla en riktigt god jul och ett fint
slut på det här året!
Katarina

