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Styrelsen har under året haft fyra protokollförda styrelsemöten plus årsmötet. Fyra 
informationsbrev har skickats till medlemmar med vanlig post.  Tio nyhetsbrev har skickats
ut med e-post. Medlemsavgiften var under året 100 kr. 95 personer var medlemmar.        

Vid två tillfällen har vi samarrangerat med folkbiblioteket.

Lördag 9 februari berättade Maciej Zaremba om sin senaste bok ”Huset med de två 
tornen” och samtalade med Sven-Olof Ekman om sitt författarskap.
Lördag 9 november berättade Helena von Zweigbergk om sina böcker och sitt förhållande 
till alla saker och ting som finns omkring oss.
Båda arrangemangen inom ramen för BLÄCK författarscen var lyckade och välbesökta.

Egna arrangemang: 

25 mars - ”Boktips och en kopp te”. Styrelsemedlemmar berättade om intressanta böcker 
och bjöd på te med dopp. Ett tiotal medlemmar deltog.

Världsbokdagen, 23 april. Vi bjöd på kaffe och ordnade med bokbytardag  på biblioteket. 

Lördag 25 maj – Gamla herrgården i Högbo. Vi var 17 personer som lyssnade på Elvert 
Eriksson när han som Konsul Göransson berättade om Högbos historia och vilka som bott 
i den gamla herrgåden.  Vi fick en guidad rundvandring i de vackra salarna och fikade. Det
var en uppskattad och intressant eftermiddag.

Planerad resa till Gysinge i september fick ställas in på grund av för få anmälningar.

Bokfrukosten endast för medlemmar, 3 oktober - Det var 23 st som njöt av en god frukost 
och samtidigt fick många fina boktips av duktiga bibliotekarier.

Några medlemmar har också hjälpt bibliotekets personal med 2 lättlästa bokcirklar under 
våren och hösten. Cirklarna vände sig till nyanlända svenskar som behöver träna språket.

De filosofiska samtalen fortsatte med två grupper, ledda av Per-Johan Emtell och Sven-
Olof Ekman. Ett tjugotal har deltagit i verksamheten i samarbete med Studiefrämjandet.

Traditionell julfest hölls den 4 december i bibliotekets ljushall. Ett 40-tal personer deltog. 
Efter gröt och skinksmörgås blev det litterär frågesport med bokpriser.
Det ”egna husbandet” spelade och sjöng och vi avslutade med några gemensamma 
julsånger. Ett trevligt avslut på året.

Samarbetet med biblioteket och dess personal har varit gott. Styrelsen har haft 
kontinuerlig kontakt med bibliotekets programansvarige Sara Hagström Andersson och  
med bibliotekschefen Peter Hirseland.



I våra utskick och nyhetsbrev har vi tipsat och gjort reklam för många av folkbibliotekets  
programpunkter och på så sätt stöttat verksamheten.

På vår hemsida, www.biblioteketsvannnersandviken.se finns föreningens stadgar samt
ett arkiv över alla nyhetsbrev.
Vi har också en egen Facebook sida.
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