Kära vänner!
Nu går tiden fort fram till 2019 års årsmöte och högtidssammankomst. Jag ser fram emot att träffa
många av Er i Uddevalla den första lördagen i mars. Dagen före, fredagen 1/3 kommer en
ordförandekonferens ( vars deltagare inte nödvändigtvis behöver vara enbart ordföranden, det går
bra att skicka en annan styrelseledamot också, om det skulle passa bättre) att äga rum. Då finns
möjligheter till fördjupad kontakt mellan lokalförbunden och mellan lokalförbunden och
förbundsstyrelsen. Vi i styrelsen är angelägna om en god kontakt med alla lokalförbunden, vilka ju
utgör hela Svenska Humanistiska Förbundets stomme.
På ordförandekonferensen hoppas vi att det blir en livlig diskussion om verksamheten och
verksamhetens mål och, inte minst, ett idéutbyte mellan lokalförbunden. De olika lokalförbunden
hittar ju olika lösningar och former för verksamheten, som är intressanta för andra att ta del av.
Representanter för ett tjugotal av förbunden är anmälda till ordförandekonferensen.
På vårt senaste styrelsemöte 18/1 var naturligtvis planeringen för dagarna i Uddevalla en viktig
punkt. Dagarna är i detalj planerade av lokalförbundet i Uddevalla, och det ska bli ett nöje att se
planerna förverkligade. Vi kommer att hålla till i Bohusläns museum, som är ett av vårt lands fina
länsmuseer, så passa på att titta på de intressanta utställningarna! Jag vet sedan tidigare att
Bohusläns museum verkligen är värt ett ordentligt besök.
Bokproduktion och finansieringen av våra böcker stod också på dagordningen. Som Ni alla vet så
bekostas utgivningen av sökta anslag från olika fonder och stiftelser, och det är ett drygt arbete att
ordna alla ansökningar. Närmast på tur står årets bok Ordet och vinet, författad av litteraturvetaren
Johan Stenström. Vi utgår från att den kommer att vara tillgänglig till Bok&Biblioteksmässan i
slutet av september, där vi i vanlig ordning säljer böcker och informerar om Svenska Humanistiska
Förbundet i en egen monter.
Den andra aktuella boken, om betydelsen av museisamlingar, som jag tidigare har skrivit om, har
Gullög Nordquist och mig själv som redaktörer. Vi räknar med ett tjugotal bidrag, varav 5-6 är klara
och de övriga väntas de närmaste dagarna. Vi hoppas att den boken kommer att bli ett viktigt bidrag
till debatten om museernas uppdrag och verksamhet, för utan samlingar inga museer! Givetvis avser
vi att ge ett exemplar av boken till vår nyutnämnda kulturminister.
Väl mött i Uddevalla!
Katarina

