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Verksamhetsplan för Evandersällskapet 2015  
 
Verksamheten för 2015 planeras utgå från Evandersällskapets grundläggande syften: 
  

- 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 

 
 
Med dessa syften som utgångspunkt föreslår styrelsen följande verksamhet: 
 
Medlemskontakter  
Under 2015 planeras utgivning av två à tre medlemsbrev till medlemmarna. Utskicket 
kommer att göras digitalt till medlemmar som har tillgång till Internet. Övriga medlemmar får 
också i fortsättningen medlemsbreven med vanlig post.   
 
Hemsidan kommer att utvecklas och uppdateras löpande.  
 
”Reading”, läsecirkel och lyssnarcirkel  
Under våren 2014 bedrevs ”reading” av Guldfiskarna (en komedi ur Två komedier) och under 
hösten en läsecirkel utifrån romanen Samma sol som vår.  Under våren 2015 pågår en 
lyssnarcirkel varvid ett antal av Per Gunnar Evanders Sommarprogram avlyssnas.  För hösten 
2015 planeras antingen en ny läsecirkel, ”reading” eller återigen en lyssnarcirkel.  
 
Information och marknadsföring  
Utöver den informationsspridning som hemsidan utgör, planerar styrelsen verka för att få 
tidningar, radio och TV att uppmärksamma Evanders verk.  
 
Att locka ungdomar till Evanderläsning  
Under de tre åren 2012, 2013 och 2014 har en uppsatstävling utlysts. Projektet har varit lyckat 
och en ny tävling kommer eventuellt att utlysas även 2015.  
 
De bästa uppsatserna publiceras på hemsidan.  
 
I mån av tid och resurser kommer även andra insatser prövas för att nå ut till den yngre 
generationen.  
 
Forskning och nytryck  
Under 2015 planeras ytterligare kontakter med forskningsinstitutioner för att stimulera till 
forskning om Evander och hans verk. 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 2015. I medlemsblad kommer medlemmarna att uppmanas att 
få igång aktiviteter på fler orter.  
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Medlemsrekrytering  
Under 2015 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 
främja vårt syfte.  
 
Medel för utökad verksamhet  
Arbetet med att försöka få medel ur olika fonder beräknas fortsätta. Framförallt behövs 
ytterligare medel för uppläsningsprogram och publicering av material om och kring Evanders 
författarskap. Ännu finns inte något särskilt projekt konkretiserat.  
 
Samarbete med andra litterära sällskap  
I mån av tid planeras ett intensifierat samarbete med andra litterära sällskap. 
 
 
För Evandersällskapets styrelse 
 
 
Eva Gyllensvärd  Sven Trolldal 
 
 
Birgitta Sköld  Annika Blom-Almqvist 
 
 
Thomas Almqvist  Agnetha Eckerström 
 
 
Lasse Åhlin   Per Wallberg 
 
 
 
 


