Uppsala november 2017

Kära vänner,
Efter förbundsstyrelsens möte i Göteborg förra veckan är det dags för mig
som ordförande att höra av mig till alla lokala förbund och föreningar. Här
nedan tar jag upp de frågor som vi diskuterade den här gången.
Jag läser med stort intresse på hemsidan om den verksamhet som äger rum
i alla lokalförbunden. Givetvis varierar det från det ena lokalförbundet till
det andra hur verksamheten ser ut, men sammantaget ger programmen för
varje säsong en god bild av det rika utbud av intressanta föreläsningar,
utflykter med mera som bjuds inom ramen för Svenska Humanistiska
Förbundet. Som så ofta med hemsidor möts man ibland av inaktuell
information, och därför kan det vara en god idé att kontrollera lite då och
då att uppgifterna från det egna förbundet är uppdaterade.
Förbundsstyrelsen försöker att så mycket som möjligt använda vår
gemensamma hemsida som plattform för information, eftersom det är det
enklaste sättet att nå så många som möjligt av lokalmedlemmarna. Så ta för
vana att se om det finns någon ny information! Vår hemsida är inte ny, och
vi har fått synpunkter på att den skulle kunna moderniseras, kanske rentav
göras om helt och hållet. Vi har diskuterat detta i styrelsen, och kommer
säkert att göra om hemsidan så småningom, men det är inte högsta prioritet
just nu, eftersom vi tycker att den trots allt fungerar bra och ger tydlig
information. Flera av lokalförbunden har också egna hemsidor, vilket är ett
bra sätt att sprida information om programpunkter och även annan
information. Ta gärna en titta på dem!
Under hösten deltog vi i vanlig ordning med en monter på
Bok&Biblioteksmässan i Göteborg. Det är ett givet tillfälle att marknadsföra
och sälja våra böcker, och i år var vår årsbok, professor Lars Lönnroths Det
germanska spåret särskilt uppmärksammad genom mycket positiva
recensioner. Mässan ägnade boken ett särskilt seminarium, som också
sändes i Utbildningsradion, med författaren och vår vice ordförande Olle
Josephson. Några av lokalförbunden har särskilda träffar med utgångspunkt
i boken, vilket kan vara ett väldigt bra sätt att fördjupa läsningen – det är ju
alltid kul att prata med dem som läst samma bok som man själv har gjort,
enligt bokcirkelns idé. Jag vill i detta sammanhang återigen påminna om att
förbundets kostnader i samband med produktionen av årsboken
finansieras genom sökta medel i stiftelser och fonder.
Nästa årsbok har kommit långt i produktionen, och en kommande småskrift
är också på väg.

Mässan hade färre deltagare i år än tidigare, på grund av debatten om Nya
Tiders medverkan, och på grund av Nordiska Motståndsrörelsens
demonstration, som pågick alldeles utanför mässan under lördagen, men
vad vår försäljning anbelangar gick den faktiskt bättre än vanligt. Detta
gäller även De svenska historiedagarna, vilka ägde rum i Borås strax efter
bokmässan, och där förbundet också medverkar med ett bokbord.
Styrelseledamöterna Iris Lönnroth och Christer Flodin sålde framgångsrikt
av våra böcker.
Det här året går så sakteliga mot sitt slut, och innan i vet ordet av är det
dags för nästa årsmöte, som 2018 äger rum i Uppsala, den tredje mars. Till
dess ska mycket vara klart, framförallt det program som ska äga rum. Vi
hoppas också ha fått fram en pristagare till Svenska Humanistiska
förbundets fina pris till yngre person som utfört ett lovvärt intellektuellt
arbete i humanistisk anda. Hjälp oss gärna med förslag på lämplig
pristagare! Förslag kan skickas till vice ordförande Olle Josephson.
Varma hälsningar till alla från ett just nu vintervitt Uppsala
Katarina

