Medlemsutskick nr 1 feb 2018, tre A4-sidor
Innehåll i korthet: Kallelse till årsmöte o program årsmötesdagen, info Världsbokdagen, dags
att betala in medlemsavgift för 2018, novelltävling Värmland skriver

Kallelse till årsmöte
Lör 24/2 2018 kl 09.30-15.00
Plats: Herrhagskyrkans cafetéria på Herrhagsgatan 31 i Karlstad
Sällskapet bjuder på ankomstfika och sen smörgåstårta till lunch
Anmäl senast mån 19/2 kl 20 per mejl till medlem@varmlandskaforfattarsallskapet.se
eller med sms eller telefonsamtal till Petra 0734-11 83 22
Meddela namn och ifall du behöver någon specialkost i din anmälan
Du som vill kan ta med egen text att läsa upp i mindre grupp om det blir tid över

Program årsmötesdagen:
09.30-10.00 Vfs bjuder på ankomstfika
10.00-11.00 Årsmöte
Verksamhetsberättelse, bokslut mm delas ut på plats till de som är närvarande på mötet
11.00-12.00 Medlemsmöte
12.00-13.45 Lunch och samkväm.
När vi är mätta och nöjda så delar vi in oss i grupper. De som vill läsa sina texter högt och få
feedback går iväg en sväng till kyrksalen. De som vill träffa vänner och knyta kontakter och
sällskapa sitter vid olika bord i cafetériadelen och umgås en stund.
13.45-14.15 Musikunderhållning med Staffan Jönsson
14.30-15.00 Musikunderhållning med Göran Bryntesson
Dagordning årsmöte:
1. Mötets öppnande.
2. Godkännande av kallelse.
3. Godkännande av dagordning.
4. Val av mötesordförande. (ej sittande)
5. Val av sekreterare för årsmötet. (ej sittande)
6. Val av två justerare, att jämte ordföranden och sekreterare justera protokollet
7. Styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning.
8. Revisorernas berättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Motioner
11. Petra Svedberg, Staffan Jönsson och Jan Gustavsson fortsätter sina uppdrag efter valet
under årsmötet 2017. Val av ordförande
12. Val av ledamöter på två år.
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13. Val av två revisorer på ett år.
14. Val av valberedning med en sammankallande och en ledamot på ett år.
15. Planering av kommande års verksamhet.
16. Fastställande av medlemsavgift för 2019.
17. Ev stipendieutdelning
18. Övriga frågor
19. Mötets avslutande.
Dagordning medlemsmöte:
1 Mötets öppnande.
2 Val av mötessekreterare.
3 Val av justerare, att jämte ordföranden och sekreterare justera protokollet
4 Godkännande av dagordning.
5 Info om kommande verksamhet.
a) Info om firandet av Världsbokdagens dag 23/4.
b) Fråga om uppstart av skrivargrupp.
6 Info om Värmländska Bokfestivalens datum
7 Övriga frågor
8 Avtackning av avgående medlemmar som haft förtroendeuppdrag
9 Inval av nya medlemmar
10 Mötets avslutande.

Världsbokdagen 23/4 2018
Vfs kommer även i år att arrangera ett firande av Världsbokdagen mån 23/4 kl 13.00-17.00 på
Stadsbiblioteket i Karlstad. Temat är historia, nytt och gammalt – och vad som pågår och
finns i Värmland och världen just nu i föränderliga tider av både gammalt och nytt. Anita
Andersson kommer att berätta om värmländska författarssällskapets historia. Fler
medverkande är Bernt Andersson, Carin Hansdotter Bladh, Anders Ajaxon, Gunnar och Kicki
Lidén m fl. Det kommer att finnas chans att vinna böcker i ett boklotteri.
Kl 14.00 kommer föreningen Värmlandslitteraturs debutantstipendium att delas ut.
Det blir musikunderhållning med trubaduren Rune Blidh och Papis. Välkomna!

Medlemsavgift 2018
Dags att betala in medlemsavgift till vfs för 2018
Medlemsavgiften för 2018 är 150 kr och betalas in på sällskapets Nordeakonto
plusgironummer 43 00 37-2. Kom ihåg att skriva ditt namn så vi vet vem som betalat.
Mer info om föreningens verksamhet kan du hitta på föreningens hemsida
www.varmlandskaforfattarsallskapet.se samt på vår facebooksida.
E-post: medlem@varmlandskaforfattarsallskapet.se
Postadress:
Värmländska FörfattarSällskapet, C/o Petra Svedberg, Jakobsgatan 16, 671 40 Arvika.
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Novelltävling och bok Värmland skriver
För tredje året i rad kommer en novelltävling att anordnas och vinsten är att bli publicerad i
bok nummer tre av Låt oss berätta – Noveller från Värmland. Boken ges ut av Votum förlag
och kommer lanseras i Värmlandsmontern på bokmässan i Göteborg 28 september-1 oktober.
Tema: Någon koppling till Värmland. 10 000-20 000 tecken.
Använd gärna typsnitt Times New Roman eller liknande, storlek 12 och 1,5
radavstånd.Skicka in din novell senast 30 april till varmlandskriver@riksteatern.se eller
adress:
Värmland skriver novelltävling, Riksteatern Värmland, Lagergrens gata 2, 652 14 Karlstad
De två första bokprojekten gick projektet under Karlstad universitet. Nu har det förflyttats till
riksteatern. Läs mer på varmland.riksteatern.se

Väl mött med nya äventyr och möten genom det skrivna ordet önskar styrelsen
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