
Verksamhetsplan för Evandersällskapet 2012 
 

Verksamheten för 2012 planeras utgå från Evandersällskapets grundläggande syften: 

- att främja intresset för och förståelsen av Per Gunnar Evanders författarskap. 

- att uppmärksamma och sprida kännedom om forskningen kring hans liv och verk 

Med dessa syften som utgångspunkt föreslår styrelsen följande verksamhet: 

Medlemskontakter 
Under 2012 planeras utgivning av tre medlemsbrev till medlemmarna. I och med att årsmötet 

förläggs till Sandviken i samband med att Sandviken fyller 150 år och att ett arrangemang 

planeras med vandring i Evanders spår utgår styrelsen från ett större deltagande i årsmötet av 

sällskapets medlemmar.   

Hemsidan 
Hemsidan kommer att utvecklas och uppdateras löpande, bland annat planeras en 

komplettering av sökrubrikerna med ”Min berättelse om Evander” där samtliga berättelser 

kommer att redovisas, sedan de publicerats i ett medlemsbrev. Om tillräckligt många bidrag i 

uppropet om att samla in ”uttryck” i Evanders verk kommer in till styrelsen, ska även dessa i 

ett redigerat skick kunna presenteras på hemsidan. 

Läsecirklar 
Läsecirklar med verk av Per Gunnar Evander planeras med en bok under våren och en under 

hösten med tre tillfällen under våren och fyra tillfällen under hösten. Läsecirklarna kommer 

att äga rum på Norrköpings Stadsbibliotek och kompletteras med diskussion för alla 

Evanderläsare på www.bokhyllan.com. Under våren läses Fysiklärarens sorgsna ögon. Vilken 

bok det blir under hösten har ännu inte beslutats. 

Information och marknadsföring 
Utöver den informationsspridning som hemsidan utgör, planerar styrelsen verka för att få 

tidningar, radio och TV att uppmärksamma Evanders verk. Ett fortsatt arbete planeras för att 

få ut Evanders teve- och radioproduktion till allmänheten. 

Forskning, översättning och nytryck 
Under 2011 planeras ytterligare kontakter med forskningsinstitutioner för att stimulera till 

forskning om Evander och hans verk. 

Översättning av ett av Evanders verk är under planering. Ytterligare översättningar kommer 

att diskuteras. 

Ytterligare verk planeras som print-on-demand.  



Presentationer, uppläsningar och evenemang 
Arbetet med presentationer, uppläsningar och evenemang i Norrköping och på andra orter i 

landet planeras fortsätta under 2012.  

En presentation av Evanders verk är inplanerad på Gästringe-Hälsinge nation i Uppsala. 

En filmkväll med film av Evander planeras.  

I medlemsblad kommer medlemmarna att uppmanas att få igång aktiviteter på fler orter. 

Aktiviteten att samla in uttryck i Evanders verk, där medlemmar uppmanas att skicka in 

uttryck ur Evanders verk som särskilt fascinerar medlemmarna, kommer att fortsätta och om 

medlemmarna uppvisar stor aktivitet kommer olika sätt att publicera dessa att övervägas. 

Medlemsrekrytering 
Under 2012 planerar sällskapet arbeta för att få ett ökat antal medlemmar. Medlemsantalet har 

under de senaste åren hållit sig kring hundra medlemmar. Då sällskapets grundläggande syfte 

är att sprida intresset och kunskapen om Evanders verk bör ett ökat antal medlemmar kunna 

befrämja vårt syfte. 

Medel för utökad verksamhet 
Arbetet med att försöka få medel ur olika fonder beräknas fortsätta. Framförallt beräknas 

ytterligare medel behövas för extra kostnader för aktiviteterna i samband med årsmötet. 

Därutöver planeras forskningsseminarier under förutsättning att bidrag ur olika fonder kan 

erhållas. Framförallt behövs ytterligare medel för uppläsningsprogram och publicering av 

material om och kring Evanders författarskap. 

Samarbete med andra litterära sällskap 
I mån av tid planeras ett intensifierat samarbete med andra litterära sällskap. 

 
 

 

 


