Verksamhetsplan
för Värmländska författarsällskapet 2018
Föreningens syfte och mål:
”Vfs är en förening för författare och andra skribenter i syfte att stimulera och ge goda
förutsättningar för att utveckla skrivandet, det offentliga framträdandet och liknande
aktiviteter.” Föreningens verksamhetsår sträcker sig från 1 jan -31 dec.
Hemsida och facebook
Genom att regelbundet uppdatera info om föreningens och enskilda medlemmars
verksamheter i föreningens anda på facebook och genom vår nystartade hemsida hoppas vi
kunna stärka kontaktnätet mellan våra medlemmar så att vi kan delta i varandras aktiviteter
runt om i Värmland. Aktiviteter såsom skrivarkurser, författaruppläsningar, poesikvällar med
öppen scen och seminarier kan vara exempel på sådant som enskilda medlemmar arrangerar
på orter runt om i Värmland som vi kan bjuda in varandra till. Genom att visa varandra och
bjuda in allmänheten kan vi även inspirera och nå fram till blivande medlemmar.
Årsmöte och medlemsmöten
Årsmötet 2018 är planerat att genomföras i Karlstad 24/2. Samma dag genomförs också ett
medlemsmöte med temat att läsa egna texter för publik och ge feedback till varandra.
Föreningen planerar att genomföra 4 medlemsmöten under året med olika teman.
Styrelsemöten
Styrelsen planerar genomföra ca 10 st styrelsemöten. Ca ett möte i månaden med något längre
uppehåll över sommaren och runt jul.
Världsbokens dag
Vfs planerar att genomföra ett arrangemang öppet för allmänheten i samband med firandet av
Världsbokens dag 23/4 på stadsbiblioteket i Karlstad kl 13-17. Temat blir ”Historia, nytt och
gammalt – och vad som finns i värmland och världen just nu i föränderliga tider av både
gammalt och nytt.” Författare med olika inriktning kommer att framföra egna texter. Historik
om vfs historia, utdelande av föreningen Värmlandslitteraturs debutantstipendium och
boklotteri är andra aktiviteter som står på programmet denna dag.
Värmländska bokfestivalen i Karlstad
Föreningen planerar att tillhandahålla en monter för sina medlemmar där de får möjlighet att
presentera sina böcker och sitt skrivande och där information om föreningens verksamhet och
syfte presenteras.
Samarbetspartners
Vi ska även verka för att göra arrangemang tillsammans med samarbetspartners som delar
föreningens verksamhetsmål.
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