Evandersällskapets verksamhetsberättelse 2014
Evandersällskapet bildades 27 oktober 2004 på Norrköpings Stadsbibliotek
Dess syfte är att:
•
•

•

främja intresset för och förståelsen av Per Gunnar Evanders författarskap.
samla och förteckna skrifter av och om Per Gunnar Evander och arbeta för att hans
verk skall finnas tillgängliga samt stödja utgivandet av skrifter om Evanders
författarskap.
tillhandahålla aktuell information om sällskapets verksamhet på dess hemsida.
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Styrelsesammanträden
Under 2014 har styrelsen sammanträtt vid nio tillfällen. Samtliga möten har hållits i
Wadströmsrummet på Norrköpings Stadsbibliotek.
Medlemmar
Vid årsskiftet hade sällskapet ca 100 medlemmar. Per Gunnar Evander är hedersledamot.
Norrköpings Stadsbibliotek och Sandvikens Folkbibliotek är institutionsmedlemmar.
Medlemsavgift
Medlemsavgiften 2014 har varit 100 kronor för enskild medlem, 300 kronor för institution.
Årsmöte
Den 12 april 2014 hölls årsmöte i Norrköpings Stadsbibliotek. Till ordförande för mötet
valdes Lars G. Ottosson. Efter mötet vidtog ett program lett av Margareta Sandebo Eriksson.
Närvarande vid mötet var årets vinnare i uppsatstävlingen, Agnes Åkerlund, som belönades
med penningpris, diplom och bokpaket. En minnesvärd dialog mellan Agnes och Sven
Trolldal förgyllde mötet.

Medlemskontakter
Under 2014 har medlemmarna kunnat ta del av tre medlemsbrev. Sällskapets hemsida har
utvecklats och kontinuerligt uppdaterats.
Ny bok 2014
Den lilla skriften Ungdomar läser, framtagen av Eva Gyllensvärd inför uppsatstävlingen 2014,
har kommit nya tävlande till del.
Cirkeln
Under 2014 har två av Evanders komedier, Och alla min levnads dagar och Guldfiskarna
under Sven Trolldals ledning lästs som s.k. reading i cirkeln. Dessutom har romanen Samma
sol som vår lästs och diskuterats vid tre tillfällen under Sven Trolldals ledning.
Evenemang
Ett allmänt möte hölls den 25 oktober, där ett slutgiltigt beslut kunde fattas om den redan i
2013 års verksamhetsberättelse aviserade stadgeändringen. Mötet hölls i Mellanrummet på
Norrköpings Stadsbibliotek. I samband med det allmänna mötet högtidlighölls
Evandersällskapets 10‐årsjubileum. Margareta Sandebo Erikssons bortgång kom naturligt
nog att dominera denna tilldragelse. Efter en tyst minut för Margareta höll Sven Trolldal en
parentation, där alla närvarande gavs tillfälle att inse den stora förlust som såväl varje
enskild medlem som sällskapet lidit, när en hängiven ordförande och en älskad
medmänniska för alltid lämnat oss. Vid tillfället visades också Per Gunnar Evanders film om
tegelbruket i Storvik, Innovatören, från 1969. För den uppskattade filmvisningen svarade
Lasse Åhlin. För förfriskningar vid detta evenemang stod Margareta Modig.
Uppsatstävlingen
En ny uppsatstävling utlystes 2014. Bedömare av årets bidrag har varit Ingrid Gilljam och
Gunilla Amnéus. Pristagarna i årets tävling offentliggörs vid årsmötet.
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