Verksamhetsberättelse för Värmländska Författarsällskapet för år 2016.
Styrelsen för Värmländska Författarsällskapet vill lämna följande redogörelse för
verksamhetsåret 2016:
Verksamhetsår
Verksamhetsåret löper från 1 januari till 31 december 2016.
Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av: Carl-Göran Gustafsson, nyvald ordföranden. Ledamöter: Gun
Berger, Birgitta Leander, Staffan Jönsson, Caroline Swennberg, Kristina Myhrman-Lång, Marcus
Kohlberg och Jan Gustavsson. Adjungerade ledamöter Petra Svedberg och som kassör Elisabeth
Björkman.
Styrelsemöten
Styrelsen har under 2016 haft 12 styrelsemöten, den 18/1, 13/2, 28/2, 14/3, 25/4, 23/5,
20/6, 22/8, 26/9, 26/10, 21/11 och 19/12.
Medlemsmöten
Vikenkyrkan i Karlstad i samband med årsmöte. Björn Sandborg, musik och visor och Norlén &
Slottner om sin förlagsverksamhet. Gun Berger hade frågesport och avtackning av Anita och
Berndt Andersson.
Gjuteriet, Karlstad den 10 april då Petra höll i programmet med skrivarverksamhet och Louise
Alvarsson berättade om projektet ”Värmland skriver.”
Molkoms folkhögskola den 10 september då Anders Petersson berättade om film och skrivande
och Petra och Christina var ansvariga
Vuxenskolan, Arvika den 3 december då Petra och Markus var ansvariga och vi lyssnade till
uppläsningar av texter och sång och julmusik.
Litteraturafton i församlingshemmet i Östra Ämtervik i augusti där Anita och Berndt Andersson
medverkade
Bokfestivalen i Karlstad den 18 november då sju nya medlemmar invaldes och som läste egna
texter.
Medlemmar
Föreningen hade vi årets slut 202 medlemmar
Nya medlemmar
Eva Lundqvist, Sandra Albertus, Inger Lindqvist, Marianne Berggren, Jiyan Behrozy, Malin Biller,
Annika Thunberg, Karin Branzell och Anna-Lena Vikström
Avlidna medlemmar
Sture Nordwall, Sven Blomqvist, Torbjörn Sjöqvist
Bokmässor
Föreningen har varit aktiv vid bokdagarna i Säffle och vid bokmässan i Göteborg och
bokfestivalen vid Nöjesfabriken, Karlstad. Både genom deltagande, förberedelser och egna
uppläsningar
Antologin
Gun Berger var redaktör för antologin och under våren 2016 skickade 34 medlemmar in texter
som därefter lästes och redigerades i samarbete med författarna. Under hösten hölls tät kontakt
med förlaget angående layout, korrektur, omslag mm och i november var boken färdig.
Författarsällskapet åttonde antologi ”Värmlandsvägar” presenterades vid välbesökte boksläpp i
Karlstad och Skoghall. Även vid Säffles bokdagar och vid en författarafton i Arvika presenterades
antologin. Antologin har fått fina recensioner i den regionala pressen och försäljningen har gått
bra.

Utställning
En utställning om VFS:s verksamhet och medlemmar på initiativ av Kristina och i samarbete med
Gun visades i montrarna nedre våningen biblioteket i Karlstad under tre veckors tid. Utställningen
fick mycket beröm av medlemmar och andra besökanden.
Världsboksdagen den 23 april
I år var temat ”berättelser från när och fjärran” och flera av föreningens medlemmar deltog aktivt
med uppläsningar. Carl-Göran drog ”ett tungt lass” och arrangemanget var ett samarbete med
biblioteket. Förutom uppläsningar innehöll dagen teater och skrivarverkstad.

Forshaga och Karlstad i januari 2017
Carl-Göran Gustavsson och Jan Gustavsson

