Elin Wägner-sällskapet
Verksamhetsberättelse 2021
Elin Wägner-sällskapets styrelse har under året bestått av:
Ann-Margreth Willebrand, ordförande
Eva Christiansson, kassör
Peter Forsgren, sekreterare
Björn Theorin, vice sekreterare
Eva Persson
Ann-Christin Gunnarsson
Katarina Nordlund
Monica Grügiel
Anna Salomonsson
Dagmar Brunow.
Revisorer: Marita Holmqvist och Solveig Hammarbäck, Börje Svensson suppleant.
Valberedning: Margit Forsström och Anita Liepe.
Under verksamhetsåret har, förutom årsmötet, fem protokollförda styrelsemöten hållits.
Alla möten har genomförts digitalt via plattformen Zoom. Frågor har dessutom lösts via
mejlkontakter. Sällskapets hösthelg ställdes in på grund av pandemin.
Inom styrelsen har ansvarsområden fördelats:
* Bokmässan i Göteborg: Ann-Christin Gunnarsson
* Stipendiegrupp: Monica Grügiel med Peter Forsgren och Ann-Margreth Willebrand som
adjungerade.
* Bergsluft, småskrift och hemsida: Marianne Enge Swartz (adjungerad till styrelsen)
* Sociala medier: Dagmar Brunow och Marianne Enge Swartz
Verksamhet
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 32 har titeln ” En trotjänarinnas levnadsteckning” och handlar om Linnea
Johansson. Hon var under hela livet Elin Wägners vän och förtrogna samt skötte allt praktiskt
runt henne. Kim Grahn, släkting till Linnea Johansson, och Marianne Enge Swartz var
ansvariga skribenter för denna uppskattade småskrift.
Elin Wägner-dagen måste ställas in men årsmötet genomfördes digitalt den 15 maj med
efterföljande konstituerande möte. Alla handlingar inför årsmötet fanns att läsa på
hemsidan. Styrelsen omvaldes i sin helhet och namnen finns på hemsidan.

Sommaren på Lilla Björka. Stiftelsen Elin Wägners Lilla Björka bjöd på en utställning med
textilkonstnären Teresa Oscarson ”Olydiga korsstygn” samt föreläsningar. Planscher med Elin
Wägner-sällskapets ”Väckarklockor” i Vannis rum. I stallet en ny utställning om Flory Gate,
”Överklassflickan som blev ekologisk bonde”.
Elin Wägner-veckan, planerad för mars, flyttades till september och genomfördes 12-19
september med ett stort antal deltagande organisationer. Trots pandemi-restriktioner blev
veckan mycket uppskattad av både deltagare och publik.
Årets Väckarklocka 2021 tilldelades författaren och debattören Nina Björk. Hon mottog sitt
pris under Elin Wägner-veckan och höll ett mycket engagerat föredrag under rubriken ” Jag
lever för att bli klok. Varför vi inte lyssnade när klockan ringde.”
Kronobergs bokmässa återkom i november. Elin Wägner-sällskapet deltog som vanligt med
bokbord och försäljning.
Planer för 2022
* Revidering och nytryck av Elin Wägner-broschyren
* En ny Elin Wägner-vecka planeras till 13-22 maj med Elin Wägner-dagen som en av många
attraktioner.
* En likadan Elin Wägner-staty, som den som står i Stockholm, avtäcks vid Lilla Ulfåsa på
Fogelstad den 16 maj. Bidrag till statyn kommer från Katrineholms kommun, Svenska
Akademien och Elin Wägner-sällskapet.
* Årets Väckarklocka delas ut till hösten, förhoppningsvis i samband med att samarbetet
med S:t Sigfrids folkhögskola återupptas, troligen i förändrad form.
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