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Verksamhet:
Årets verksamhetsår är kortare än vanligt, 1 april – 31 december 2020. Detta för att årsmötet
beslutat att övergå till kalenderår som räkenskapsår. Medlemsavgiften betalas som tidigare under
våren. Under verksamhetsåret har styrelsen, förutom årsmötet, haft tre protokollförda möten via
den digitala plattformen Zoom. Frågor har dessutom lösts via mejlkontakter.
Elin Wägner-dagen ställdes in men årsmötet genomfördes den 16 maj digitalt med 19 deltagare.
Dessutom hade före årsmötet sex personer sagt ja till de förslag som styrelsen lagt ut på hemsidan.
Där kunde man också läsa alla handlingar inför årsmötet. Styrelsen omvaldes i sin helhet.
Corona-pandemin medförde att vi måste ställa in flera planerade programpunkter. Detta gällde
höstseminariet på S:t Sigrids folkhögskola i oktober samt deltagande i bokmässorna i Göteborg och
Kronoberg. Det planerade firandet av Elin Wägner-sällskapet 30 år kunde heller inte hållas.
Årets Väckarklocka 2020 tilldelades Greta Thunberg ”eftersom hon med sin kunskap, mod och
beslutsamhet visat hela världen att hon är en viktig väckarklocka för vår miljö.” Någon utdelning av
priset blev det inte under rådande omständigheter och tyvärr fick vi inte heller någon kontakt med
Greta Thunberg själv.

Under året har ca 330 medlemmar fått tre nummer av medlemsbladet Bergsluft med information
om sällskapets arrangemang och artiklar som berör Elin Wägner. Information till medlemmar och
andra intresserade sker också genom hemsidan www.elinwagner.se, Facebook och Instagram.
Årets småskrift nr 31 har titeln ”Jorden är grunden” och handlar om Flory Gate. Marianne Enge
Swartz berättar personligt, artikeln är illustrerad med foton från stiftelsen Särö Kulturarv. Solveig
Hammarbäck bidrar med sitt tal vid Flory Gates kista den 19 januari 1998. I småskriften ingår i
faksimil sällskapets första småskrift nr 1/1990 med Britt Mossbergs intervju av Flory Gate.
Sommaren på Lilla Björka påverkades också av pandemin. Boningshuset förblev stängt men
kyrkstallet och skrivarstugan hölls öppna varje dag kl 12-18 med utställningar och möjlighet att köpa
böcker och skrifter via självbetjäning. Stiftelsen hade också förberett en tipsrunda i byn med
utgångspunkt i Lilla Björka och karta till en Elin Wägner-runda med bil.

Planer för 2021
På grund av den fortsatta utvecklingen av pandemin och medföljande restriktioner beslöt styrelsen
att även i år ställa in hösthelgen på S:t Sigfrid samt Elin Wägner-dagen, som vi brukar fira i samband
med årsmötet. Vem som får Årets Väckarklocka avslöjas i samband med årsmötet, som liksom förra
året genomförs digitalt. En Elin Wägner-vecka i Växjö planeras den 12-19 september, i samband med
denna håller Årets Väckarklocka sitt föredrag.
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