Värmländska FörfattarSällskapet

Kort rapport från årsmötet
Ännu ett år och ett årsmöte. Denna gång i Herrhagskyrkan, Karlstad, den 24 februari.
Styrelse för 2018:
Anita Andersson, ordförande
Petra Svedberg, vice ordförande
Elisabeth Björkman, kassör
Eva Lundqvist, sekreterare
Ledamöter:
Jan Gustavsson
Berndt Andersson
Kristina Myhrman-Lång
Väl mött till ett nytt härligt verksamhetsår!

Medlemsutskick mars 2018

Medlemsmöte 14 april 2018 10.00-15.00
Plats: Café Gjuteriet,Verkstadsgatan 1, Karlstad (se karta)

Program:
Ankomstfika 10.00-10.30
Medlemsmöte 10.30- ca11.30
1. Medlemsfrågor.
2.Vi läser egna texter.

Lunch 11.30-13.00
Föreningen bjuder på ankomstfika
Lunch fixar var och en själv. Ta med eller åk ut på stan.

13.00-14.00 Jan Gustavsson berättar om sina resor.
”Författare i främmande land.”

14-15 forts. läsa egna texter
Avslut och övriga medlemsfrågor.
15.00 Åker vi var och en hem till sitt.

Anmälan till: anita.labatron@gmail.com eller 0570-52320

HÄR ÄR VI

Petra välkomnar nye medlemmen Stig Andersson, Säﬄe

Petra överlämnar ordförandeklubban till Anita Andersson

VFS
Bildades
1974

Värmländska FörfattarSällskapet
Värmländska FörfattarSällskapet (VFS) är en ideell
förening som verkar för författare och andra skribenter (prosa, poesi, film, teater, tidning, dokumentär,
fack, m.m.).
VFS bildades 1974 och har ca 150 medlemmar,
författare alla kategorier, kända och okända, i och
utanför Värmlands gränser.
VFS ger ut en antologi vart femte år - om ekonomin
tillåter.
VFS vill verka för att “hålla pennan igång”,
skapa kontakter och mötesplatser, stimulera och
ge inspiration så att tankar kommer på pränt
och framförs, ge råd och hjälp i skrivande och
publicering.
VFS vill medverka till att hålla berättandet vid liv som
till exempel berättarträﬀar/caféer, litteraturaftnar
m.m..
VFS håller själva, eller i samarbete med andra,
litteraturcaféer, ordnar skrivarkurser/cirklar eller
annat inom områdena författarskap, litteratur och
bokutgivning.
Medlemskap är öppet för alla som skriver, är
publicerade eller på annat sätt kan bekräfta att hon/
han är skribent. Ta kontakt med styrelsen!
Medlemsavgift 150 kr/år
PlusGiro 430037-2
BankGiro 419-0112
Org.nr 872400-4299
www.varmlandskaforfattarsallskapet.se
Styrelse 2018 :
Anita Andersson, ordf. 0570-52320
Petra Svedberg, v. ordf. 073-4118322
Eva Lundqvist sekr 070-6085572
Berndt Andersson 072-2094920
Jan Gustavsson 054-873530
Kristina Myhrman-Lång 054-182720
Revisorer:
Ingela Henriksson & Gert Oskarsson
Valberedning:
Sven Årnes, Jan R. Ohlson
Kassör:
Elisabeth Björkman 073-6407603

BYTT ADRESS?
NY E-POST?
NYTT TEL.-NUMMER?
Tala om det för oss i
styrelsen.
Annars får du
ingen information
från VFS.
SYND.

Adress:
Värmländska FörfattarSällskapet
Anita Andersson
Gunnarsbyn
671 94 BRUNSKOG
0570-523 20, 070-573 4909
anita.labatron.@gmail.com

Har du glömt att komma ihåg?
Va! Är det kanske nån som säger.
Jodå, någon har glömt att komma ihåg att betala medlemsavgiften för 2018.
Avgiften är 150 kr/år.
Kan betalas kontant vid ett möte eller till PlusGiro 430037-2, eller BankGiro 419-0112.
KOM IHÅG att skriva ditt namn!
Bra - då säger vi så!

GRATTIS TILL Vackraste värmlandsboken
Vi gratulerar Roine Magnusson och övriga medverkande till boken ”Nära fåglar”, utgiven på
Bonnier fakta.

Ja vårn ja ...!
Tror den tvekar i dörren i år.
Men den som väntar på nåt gott osv.
Vi ses i vårsolen framöver, för nu är jag tillbaka,
fick lite tråkigt och längtade efter er. Så nu är
jag ”nygammal”.
Tackar årsmötet för förtroendet igen.
Vårpuss å kram på er!

Anita

Vi firar Världsbokdagen 23 april
Berndt Andersson
Anita Andersson
Anders Ajaxson
Papis Bodian
Föreningen Värmlandslitteraturs Debutantpris
Rune Blidh
Carin Hansdotter Bladh
Papis Bodian

Rune Blidh
Mansour Al Mansour
Gunnar & Kicki
Lidén
Papis Bodian
Gratis boklotteri
hela dagen!

Skrivar- eller bokcirkel?
Karlstad Stadsbibliotek
kl 13.00-ca 17.00

Det har flera gånger kommit upp på våra möten att en del vill att vi ska starta cirklar i någon form.
Har du några funderingar kring detta?
Tala om dina tankar för oss i styrelsen så får vi se vad vi kan göra.

