Nylands litteraturförening rf
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019
Nylands litteraturförening är en registrerad förening för människor som skriver och
läser i Nyland, men också på annat håll, t.ex. på Åland och i Sverige. Föreningen är
medlem i FSL (Finlands svenska litteraturföreningar).
MEDLEMMAR
Antal betalande medlemmar vid årets slut var 51.
Medlemsavgiften var 25 euro i året, för medlemmar under 27 år 15 €.
STYRELSE
Ordinarie medlemmar
Sarin Östman (ordförande)
Solveig Williams (vice ordförande)
Patrik Simberg (sekretarare)
Annika Cleo-Hultman
Lotta Djupsund
Gerd-Peter Löcke
Elisabeth Sandelin

Ersättare
Solveig Eriksson
Petra Österman

Ordförande Sari Östmans medverkan slutade i augusti pga personliga orsaker.
Ansvaret fördelades bland övriga styrelsemedlemmarna under ledning av
viceordförande Solveig Williams.
Under verksamhetsåret har 6 styrelsemöten hållits.
VERKSAMHET
Årsmötet hölls den 15.3. i biblioteket Ode. Som ny ordförande valdes Sari Östman,
eftersom den långvariga ordförande Ursula Vuorenlinna stod i beråd att flytta till Vasa
Medlemsavgiften höjdes till 25 €.
Diktarhemmet i Borgå besöktes den 12.4. Ulla-Lena Lundberg berättade om
personer som tidigare bott och verkat där samt om konstverk som samlats under
åren. Dessutom hade medlemmarna möjlighet att tala om sina egna
skrivaraktiviteter.
Högläsning för barn
Under hösten initierade föreningen ett program för eftisverksamheten vid Åshöjdens
skola i Helsingfors. Varje vecka går en medlem till skolan och läser för en grupp barn
samt diskuterar med dem böcker de annars läst eller känner till.
Manus 37
Föreningens publikation på 82 sidor skrivna av 20 skribenter samt Petra Österman
som skrev recensioner av höstens nya böcker utkom och sändes till medlemmarna i

god tid före Helsingfors Bokmässa där den delades ut till besökare i föreningens
monter. Manus 37 samt äldre publikationer kan laddas ned från föreningens
webbplats nylitt.webbuhset.fi.
Bokmässan i Helsingfors 24 - 27 oktober
Föreningen deltog med monter i samband med de övriga litteraturföreningarna under
vår takorganisation FSL (Finlands svenska litteraturföreningar) och
Tidskriftscentralen som sålde medlemmarnas böcker. Gerd-Peter Löcke deltog i
programmet ”Röster längs kusten” på scenen Blåbärslandet tillsammans med
medlemmar från Åboland och Österbotten.
Bokkalaset i Ekenäs
Nylitt åkte till Ekenäs med chartrad buss från Wikströms bussbolag lördagen den 9
november. Vårt program bestod av en välbesökt två-timmars kurs i flödesskrivande
under ledning av Annika Cleo-Hultman.
Lektörstjänsten
Vi har haft två lektörer som medlemmarna har kunnat använda till ett subventionerat
pris.
Medlemsbrev
Under verksamhetsåret har tre medlemsbrev skickats till medlemmarna med
information om verksamheten. Information fanns också på Facebook och på
nylitt.webbuhset.fi.
EKONOMI
Föreningen har erhållit 16 000 € i understöd från Svenska Litteratursällskapet,
Stiftelsen Tre Smeder, Konstsamfundet och Nygrens stiftelse. Intäkter från
medlemsavgifter var 1 260 € och för lektörtjänster 250 €.
Verksamheten har uppnått sina mål enligt målgruppen och syften. Kostnaderna för
planerad verksamhet tillsammans var 4 874 €. Dessutom var kostnaderna för
köptjänster 4 956 €. Kostnader tillsammans var 10 958 € (16 088 år 2018).
Bokslutet visar en överskott på 6 551,09 € (994,75 år 2018) som behövs för planerad
verksamhet 2020.
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