Nyköpings Humanistiska Förbund
Årsberättelse 2018
I styrelsen för Nyköpings Humanistiska Förbund har under verksamhetsåret 2018 ingått:
Fride Jansson (ordf.), Göran Hedin (vice ordf), Gunilla Lycke (skattm.),
Torvald Eriksson (sekr.), Karl-Åke Lundin, Ulf Lycke, Tom Sandqvist och Agneta Söderberg.
Revisorer: Åke Holm, Ulf Zettersten samt Lena Öhrner som revisorssuppleant.
Valberedning: Erik Midfalk (sammankallande) och Bo Kuhlman.
Styrelsen har sammanträtt 7 gånger under året: 16/1, 5/3, 15/3 (konstituerande möte), 17/4,
15/5, 6/9, 23/10.
Antalet medlemmar i vår förening den 31 december 2018 var 121, varav 41 par (82 personer)
och 39 enskilda medlemmar, en ökning med 5 medlemmar sedan föregående år.

Under 2018 genomfördes följande program:
Våren 2018
1/2 Per Anders Fogelström talar till oss i dag: föredrag av Kent Josefsson.
15/3 Årsmöte följt av föredrag med sånginslag av Ulf Bagge: I Gamla stans vindlande
gränder med Wivallius, Lucidor och Bellman.
12/4 Vad är sanning? Kan man inte lita på någonting längre?: föredrag av Arne Jarrick.
10/6 Kulturresa till Björnlunda hembygdsgård, Strängnäs, Mälsåkers slott och TaxingeNäsby slott.
Hösten 2018
26/9 Birgit Nilsson 100 år – mycket mer än operadiva: föredrag av Fride Jansson.
27/10 Kulturresa till Aida på Operan i Stockholm.
15/11 Musikens läkande kraft: föredrag av Töres Theorell.
På styrelsemöte den 16/8 2017 beslöt styrelsen i Nyköpings Humanistiska Förbund att hela
summan à 16452, 86 kr. på Rektor Nils-Olof Dybergs premiefonds konto i Handelsbanken
skulle utdelas som premier i Svenska språket och litteraturen till förtjänta elever vid
Tessinskolan vid slutet av läsåret 2017–2018. Efter att detta gjorts i samband med
skolavslutningen den 15 juni 2018 inlämnade vår skattmästare Gunilla Lycke en ansökan om
upplösning av Rektor Dybergs premiefond till Länsstyrelsen i Stockholms län tillsammans
med kontoutdrag för denna premiefond i Handelsbanken, revisorernas utlåtande och
protokoll från det konstituerande styrelsemötet i Nyköpings Humanistiska Förbund den 15
mars 2018. Länsstyrelsen i Stockholms län beslöt den 5 oktober 2018 att upplösa och
avregistrera Rektor Dybergs premiefond.

Agneta Söderberg deltog som representant för Nyköpings Humanistiska Förbund vid Svenska
Humanistiska Förbundets årsmöte och årshögtid på Humanistiska teatern i Uppsala den
3 mars 2018.
SHF:s årsbok för 2018 Romarriket runt av Emin Tengström har utdelats till medlemmarna i
samband med föredrag och kulturresor.
Information om föreningens aktiviteter ges på föreningens hemsida och Facebook-sida, i
Nyköpingsguidens evenemangskalender, i SN-guiden i Södermanlands Nyheter och genom
affischering på Culturum, NK-villan och andra lämpliga ställen. Till medlemmar utgår
dessutom information med e-post eller, i förekommande fall, med vanlig post.
Styrelsen har framtagit en folder om Humanistiska förbundet, där såväl Riksföreningen som
vår lokalavdelning i Nyköping presenteras. Den finns för utskrift på Nyköpings Humanistiska
Förbunds hemsida och delas ut till intresserade icke-medlemmar i samband med föredrag och
kulturresor.
Göran Hedin och Karl-Åke Lundin har från och med årsmötet den 15 mars 2018 varit
gästvärdar vid föredragen med uppgift att ta emot och välkomna icke-medlemmar och dela ut
informationsmaterial till dem om vår förening och dess aktiviteter med förhoppningen att de
så småningom anmäler sig som medlemmar.
Glädjande nog har vi sett ett ökande intresse under de senaste åren bland icke-medlemmar för
de föredrag och kulturresor som vår förening anordnar. Detta har även gett utslag i att
medlemsantalet på två år ökat med 11 personer. Vi kan se framtiden an med tillförsikt.
Nyköping den 11 mars 2019

Torvald Eriksson
sekreterare

