Medlemsutskick nr 5 november 2017
Den svenska naturen är fantastisk med sina årstider. Utanför mitt köksfönster ser jag
hur det stora trädet tryggt släpper taget om sina löv inför vintern. På ytan ser det kalt
och livlöst ut men inuti vet jag att det sjuder av kraft och energi som bara väntar på att
få komma till uttryck när de rätta förutsättningarna infinner sig på nytt.
Petra Svedberg, tillförordnad ordförande

Välkommen till medlemsmöte och litteratureftermiddag
lör 11 nov på Forshaga bibliotek
Medlemsmöte kl 10-12, litteratureftermiddag som även är öppen för allmänheten kl 13-16.
Dagen arrangeras av vfs samt studieförbundet vuxenskolan och Forshaga kommun.
Föranmälan för caféet räkning senast ons 8/11 till föreningens NYA (!) mejladress:
medlem@varmlandskaforfattarsallskapet.se
eller Jan Gustavsson som har huvudansvar för arrangemanget under dagen.
Jan kan nås på nummer: 072-563 59 00.
Biblioteket ligger på Malmgatan 2A i Forshaga och ligger i lärcenter som ligger nära
Forshaga kyrka. Det finns gott om gratis parkering i anslutning till biblioteket.
Buss 601 avgår från busstationen i Karlstad 09.00 och du kliver närmast av vid hållplatsen
Forshaga kyrka ca 09.32. Buss 601 går tillbaka från hållplatsen Forshaga kyrka ca 18.30 och
är framme på K-stad busstation 19.04.
För info om fler avgångar mm ring trafikupplysningen Värmlandstrafik: 0771-32 32 00.
10.00-10.30
Sällskapet bjuder på ostfralla och dryck på café Rasten i anslutning till biblioteket
10.30 Medlemsmöte
Dagordning:
§ 1. Mötet öppnas
§ 2. Val av mötessekreterare
§ 3. Val av mötesjusterare
§ 4. Godkännande av dagordning
§ 5. Rapporter:
a) Medlemsmötet i Karlstad 2/9
b) Omstrukturering av styrelsen
c) Föreningens nya mejladress medlem@varmlandskaforfattarsallskapet.se
d) Uppdatering av medlemslistan
§ 6. Kommande verksamhet
a) Vfs medverkan på bokfestivalen i Karlstad fre 17-lör 18/11.
b) Skrivarkväll med samkväm på café Gjuteriet
§ 7. Övriga frågor
§ 8. Inval av nya medlemmar
§ 9. Mötet avslutas
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12.00-13.00 Lunch
13.00 Litteratureftermiddag även öppen för allmänheten.
Bo-Göran Sandell i samtal med Linn Sönstebö-Mossberg
om gamla kraftstationens kulturutbud mm.
13.30
Anita Stjernlöf-Lund. Att illustrera och producera böcker.
Sven-Ove Svensson. Skriva, springa, leva & förändra världen.
Mikael Skalstad. Fjärilsmöten
Jan Gustavsson. Kriminalvårdsminnen
14.30 Kaffe
15.00 Aino Trosell Litteratur och liv i Skived
16.00 ca. Avslutning med Philip Jonsson

17-18/11 Värmländska bokfestivalen
äger i år rum på Nöjesfabriken, Karlagatan 42 i Karlstad
Temat är ”jämställdhet och mångfald"
Programmet innehåller allt från traditionell litteratur och föreläsningar till spelkultur, serier
och praktiska workshops. Målet är att det ska finnas något för alla oavsett ålder.
Region Värmland har som förra året hand om arrangemanget.
Inträde: Vuxna 70 kr, pensionärer 35 kr och studenter 35 kr, Barn och skolungdom fri entré
Öppet: fre 17/11 10.00-18.00 och lör 18/11 10.00-17.00

Vfs på bokfestivalen
Vfs kommer att ha en monter för sällskapets medlemmar.
Alla som vill ha med böcker på vfs´ bokbord måste också sitta och bevaka bordet en stund.
Du kan anmäla dig snarast till Elisabeth Björkman, sällskapets kassör, som har hand om
samordnandet runt detta. Tala om dag och tider du kan och vill sitta.
Skickas per mejl till Elisabeth på ebsilvia@gmail.com
eller ring henne på nummer: 073-6407603.

Inspirerande skrivövningar och samkväm på café
Gjuteriet i Karlstad mån 20/11 kl 18.00-20.30
Caféet ligger på Verkstadgatan 1 i Karlstad. Gatan ligger närmast till höger om ingången till
Nöjesfabriken där bokfestivalen kommer att äga rum i år.
Inspirerande skrivövningar med Louise Alvarsson och Petra Svedberg.
Louise är projektledare för ”Värmland skriver”. Hon går även utbildning till skrivpedagog.
Petra Svedberg tänker använda sin utställning ”Ryggtavlor” (foton på lekfulla
kroppsmålningar) som inspiration till sina skrivövningar. Vi skriver och läser upp för
varandra ca 18.00-19.30 och sitter sen och bara umgås tills caféet stänger 20.30.
Ingen föranmälan krävs. Det går bra att bara dyka upp.
Utställningen pågår 6-23/11. www.gjuteriet.nu

Rapport från medlemsmötet i Karlstad 2/9
Ca 35 medlemmar deltog på medlemsmötet i Karlstad 2/9.
Många läste sina egna texter och 7 nya medlemmar valdes in 😊
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Meddela och bjud in!
Vi i styrelsen tror att det finns många medlemmar som gör intressanta saker i sällskapets anda
runt om i Värmland och tänker att vi kan bli bättre på att bjuda in varandra.
Hör av er till vår NYA mejladress medlem@varmlandskaforfattarsallskapet.se
och meddela när ni gör saker som är öppet för allmänheten så kan vi lägga ut på hemsidan så
att övriga medlemmar får en chans att komma och bli inspirerade av er på sin egen ort eller
åka en bit även om det inte är sällskapet själva som står som arrangörer. Vi tänker oss saker
som författaruppläsningar, föreläsningar och seminarier i ämnet litteratur, skrivarverkstäder
för vuxna och ungdomar mm. Det gäller alltså enbart aktiviteter som går inom föreningens
intresseområden.

Omstrukturering av styrelsen
Sällskapets förtroendevalda ordförande Carl-Göran Gustavsson har valt att avsäga sig sitt
styrelseuppdrag och på styrelsemötet 25/9 beslutades att Petra Svedberg, som var vice
ordförande, tar på sig ansvaret som tillförordnad ordförande fram till och med årsmötet.
Louise Alvarsson och Eva Lundqvist har, sen en tid, börjat delta i styrelsearbetet som
adjungerade ledamöter enligt styrelsens önskemål.

Uppdatering av medlemslistan
Styrelsen har i år tagit på sig att uppdatera medlemslistan mera noggrant. Anledningen till
detta har bland annat varit att det kommit en del post och mejl i retur vid utskick och att vi på
det sättet fått upp ögonen för att det finns en hel del inaktuella uppgifter i medlemslistan.
Hör av dig till oss om du flyttar eller byter mejl eller telefonnummer så har vi en större chans
att ge dig den information du har rätt till som medlem.

Vfs har ny mejladress
Från och med nu använder vi oss av medlem@varmlandskaforfattarsallskapet.se
och slutar använda den gamla mejladressen som var medlemvfs@bredband.net
så stryk den i adressboken.
Det har visat sig att mejladressen som sällskapet använt sig av de två senaste åren inte
fungerat tillfredsställande. Framför allt när det har gällt medlemsutskick. En del medlemmar
har inte fått ta del av sällskapets utskick och för en del som fått har det har inte varit tydligt
nog att det varit vfs som varit avsändare. På grund av detta har hemsideansvarig Elisabeth
Björkman skapat en ny mejladress som vi hoppas ska kunna fungera smidigt enligt de behov
som sällskapet har idag med inkommande och utgående föreningsmejl.
Väl mött önskar styrelsen

Hitta vfs på: www.varmlandskaforfattarsallskapet.se samt på vår facebooksida.
Epost: medlem@varmlandskaforfattarsallskapet.se
Medlemsavgiften för 2017 är 150 kr.
Vfs´ föreningskonto på Nordea har plusgironummer 43 00 37-2
Adress: Värmländska FörfattarSällskapet, c/o Petra Svedberg, Jakobsgatan 16, 671 40 Arvika
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