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 Värmländska FörfattarSällskapet 
 

Värmländska författarsällskapets medlemsbrev våren 2017. 
 

Hej på dig! 
 
Sommaren närmar sig nu med stormsteg och planeringen inför året är igång för fullt. 
Passa på att njuta av solglimtarna som visar sig, läs, njut och håll pennan igång. Många 
medlemmar arrangerar saker lokalt under sommaren. Kanske vi kunde bli bättre på att bjuda in 
varandra till boksläpp, läskvällar, happenings och skrivarträffar och stärka banden av gemenskap 
medlemmar emellan? Hör av er genom mejl till vfs mejladress medlemvfs@bredband.net eller 
vice ordförande Petra Svedberg på mobilnummer 0734-118322 om du har något du vill bjuda in 
andra medlemmar till när det gäller aktiviteter som är i föreningens anda så ska vi se till att få ut 
infon genom någon av föreningens kanaler. 
OBS! Kom ihåg att betala in medlemsavgiften för 2017 
En påminnelse till er som ännu inte betalat in medlemsavgiften för 2017. Kom ihåg att meddela 
namn och kontaktuppgifter vid inbetalning så att kassören vet vem det är som betalat in. Vi 
kommer att uppdatera medlemslistan mer noggrant i sommar och kolla upp vilka som betalat och 
inte och uppdatera medlemslistan genom att se till att radera de som inte betalar in i år. 
 
Medlemsavgiften för 2017 är 150 kr och sätts in på föreningens plusgiro:  
43 00 37-2. Swish 1231206010. Glöm inte att ange aktuella kontaktuppgifter när du betalar in 
medlemsavgiften!! 
 
Årsmötet  
gick av stapeln 25/3 på Västerstrandkyrkan på Våxnäs i Karlstad med sedvanliga 
årsmöteshandlingar och inval av nya medlemmar. Vi klippte bandet för sällskapets hemsida som 
nu är öppen för inspektion fastän fortfarande under uppbyggnad. 
En inbjuden fristadsförfattare berättade om sig och sin situation. 
Mötet avslutades med underhållning av Rune Blidh och Papis Bodian. 
 
Nyinvalda medlemmar årsmötesdagen:  
Bengt Steinert, Alexander Milzén, Robert Halvarsson, Gabrijela Aleksic, Ann-Christine Janhagen 
Olsén, Louise Alvarsson, Kjell Fredriksson och Emma Bergman. Välkomna! 
 
Styrelsemötena äger även i år rum på Vuxenskolans lokaler i Karlstad och de är, som vanligt, 
öppna för alla medlemmar som vill komma och delta.  
Hör av dig på föreningens mejladress om du vill komma eller till v ordf. Petra Svedberg på mobil 
0734-11 83 22 
Värmländska författarsällskapet nås via mejl: medlemvfs@bredband.net 
 
Via papperspost:  
Värmländska författarsällskapet c/o CG Gustavsson, Stenhagsgatan 4A, 653 44 Karlstad. 
Hemsida: www.varmlandskaforfattarsallskapet.se Vi finns även på facebook! 
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Styrelsen konstituerade sig enligt följande under styrelsemötet 10/4: 
Ordförande:   Carl-Göran Gustavsson  
Jobbar även aktivt utåt med att utöka sällskapets kontaktnät och samt lägger stort fokus på 
ungdomars skrivande och läsande. 
En av två samordnare för författarsällskapets monter under Värmländsk Bokfestival och 
Bokmässan i Säffle. 
Styrelseledamot i Föreningen Värmlandslitteratur, en av de ansvariga för försäljningen av böcker i 
Region Värmlands monter under Bok & Biblioteksmässan i Göteborg. 
Vice ordförande:  Petra Svedberg 
Tillsammans med Marcus coachar och stöttar våra yngre poeter. 
Ansvarig samordnare för medlemsmöten  
Kassör:  Elisabeth Björkman 
Ansvarig för och skriver på författarsällskapets facebooksida, och sällskapets hemsida som är 
under uppbyggnad. En av två samordnare för författarsällskapets monter under Värmländsk 
Bokfestival. 
Sekreterare:                        Jan Gustavsson 
Ansvar för författarsällskapets arkiv och håller ordning på våra mötesprotokoll. 
Ledamot:                       Staffan Jönsson 
En av två programansvariga för nästa års världsboksdag i Karlstad. 
Ledamot:   Kristina Myhrman Lång 
Ansvarig för information och inval av nya medlemmar till VfS, programansvarig för nästa års 
världsboksdag i Karlstad. 
Ledamot:  Marcus Kohlberg 
Ansvarig för uppdaterande av adress- och medlemslistan, och coach för våra yngre poeter.  
 
Louise Alvarsson ingår också i redaktionen för sällskapets hemsida. 
 
Poesikväll på Coffice 23/3 i Karlstad  
Arrangerades i samarbete mellan VfS, Karlstad bokcafé och Mic Knight. 
Kvällen bestod av två delar. Dels ett annonserat framträdande med fokus på poeten Marcus 
Kohlbergs texter med tonsättning av Anna Andersson Vass med musikerna Ann-Helene 
Lindskog och Mats Liljedahl.  
Andra delen bestod av en öppen scen där uppträdanden med både föranmälda och spontana 
framföranden. Kvällen leddes av Anders Borgström. 
Flera av VfS medlemmar deltog genom att framföra egna texter och arrangemanget blev mycket 
uppskattat av både deltagare och åhörare. 
 
Världsbokens dag firades 23/4 på Karlstad bibliotek 
I samarrarrangemang mellan stadsbiblioteket i Karlstad och Värmländska författarsällskapet. 
Föreningen Värmlandslitteratur delade ut 2016 års debutantpris till Lisa Bjurwald och gav ett 
hedersomnämnande till Ulrika Grenegård. Lilly Dahlöf underhöll med sång. Lena Hallberg 
berättade om sitt volontärarbete i Bolivia, som hon skrivit en bok om. Medlemmar i Värmländska 
Författarsällskapet gav boktips och läste egna texter med temat frihet. 
 
 

Jag önskar er många upplevelser till att skriva och inspiration till att fortsätta skrivandet. 
Efter världsbokens dag tänker jag extra mycket på vilken tur vi har som lever i ett land med 

yttrandefrihet och demokrati. 
 

Hälsningar från styrelsen  
genom Petra Svedberg, vice ordförande 


