Nyköpings Humanistiska Förbund
Årsberättelse 2019
I styrelsen för Nyköpings Humanistiska Förbund har under verksamhetsåret 2019 ingått:
Fride Jansson (ordf.), Göran Hedin (vice ordf.), Gunilla Lycke (skattm.),
Torvald Eriksson (sekr.), Karl-Åke Lundin, Ulf Lycke, Britt-Marie Högström och Agneta
Söderberg.
Revisorer: Ulf Zettersten, Ove Brandels samt Mårten Flygare som revisorssuppleant.
Valberedning: Erik Midfalk (sammankallande) och Bo Kuhlman.
Styrelsen har sammanträtt 8 gånger under året: 21/1, 4/3, 11/3 (konstituerande möte), 23/4,
20/5, 16/9, 5/11, 3/12.
Antalet medlemmar i vår förening den 31 december 2019 var 135, varav 44 par (88
personer) och 47 enskilda medlemmar, en ökning med 15 medlemmar sedan föregående år.

Under 2019 genomfördes följande program:
Våren 2019
17/1 Karl XIV Johan, marskalk av Frankrike, kung av Sverige och Norge: föredrag av Henrik
Edgren.
11/3 Årsmöte och föredrag av Gullög Nordquist: Var fanns kvinnorna och barnen i antikens
Grekland?
7/5 Upptäck spåren av återuppbyggnaden efter rysshärjningarna 1719 – på Väster och Öster:
föredrag av Göran Hedin med efterföljande stadspromenad och eftersits på Elverket Café.
25/5 Kulturresa till Hörningsholms slott, Södertuna slott, Dillnäs kyrka och Skeppsta
glashytta.
Hösten 2019
23/9 Från edsvuren jordemor till legitimerad hälsovårdspionjär. Det svenska
barnmorskeyrkets historia: föredrag av Lena Milton
5/10 Kulturresa till Tolvskillingsoperan på Kungl. Operan i Stockholm
22/10 Kvinnors kamp för rösträtt och demokrati: föredrag av Christina Florin
14/11 Jollrande franska och manlig engelska. Moderna språk och 1800-talets
utbildningsrevolution: föredrag av Peter Bernhardsson

Fride Jansson deltog som representant för Nyköpings Humanistiska Förbund vid Svenska
Humanistiska Förbundets årsmöte, årshögtid och ordförandekonferens i Uddevalla den 2
mars.
Leveransen av SHF:s årsbok för 2019 Ordet och vinet av Johan Stenström var försenad, så
utdelningen av den till medlemmarna fortsätter under innevarande vårtermin.
Styrelsen har reviderat foldern 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.
Information om Nyköpings Humanistiska Förbunds aktiviteter har lämnats på vår hemsida
och vår Facebook-sida, i Evenemangsguiden på Nyköpings kommuns hemsida, genom
annonser i Södermanlands Nyheter, tidningen Se hit! och Facebook-gruppen Du vet vad som
händer i och omkring Nyköping samt genom affischering på Culturum, NK-villan och andra
lämpliga ställen. Till medlemmar har dessutom utgått information med e-post eller, i
förekommande fall, med vanlig post. Efter föredrag och kulturresor har notiser skickats in till
Södermanlands Nyheter, där de publicerats under rubriken 100 ord
Göran Hedin och Karl-Åke Lundin har 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.
Nyköpings kommun har beviljat Nyköpings Humanistiska Förbund ett verksamhetsbidrag på
10000 kr för 2020.
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 gav utslag i att medlemsantalet
ökade med 15 personer under 2019. Vi kan se framtiden an med tillförsikt.
Nyköping den 16 februari 2020

Torvald Eriksson
sekreterare

