Vänner,

!

Nu, inför sommarens slut, hoppas jag att alla har haft en fin och avkopplande sommar, var ni
än befunnit er. Sommaren kan i bästa fall innebära tid för reflektion och inhämtande av nya
intryck – i nya miljöer, i litteratur eller vad det nu kan vara.

!

Den dag när jag skriver detta, första september, går det dock inte att väja för det faktum att
hösten faktiskt är här, och med den omstart för många verksamheter. Teatrarna flyttar in från
slottsparker och lador, och många är vi som ser fram emot teaterpremiärer, föreläsningar i
skilda humanistiska ämnen, och kanske inte minst Bok och Biblioteksmässan i Göteborg i
slutet av den här månaden. Svenska Humanistiska Förbundet deltar med en monter, och där
hoppas vi i styrelsen att få träffa de av er som besöker mässan. Glädjande nog kommer det
också att äga rum ett miniseminarium med Lars Lönnroth, och med Olle Josephson som
moderator. Seminariet, som beräknas äga rum fredag förmiddag, ägnas vår årsbok Det
germanska spåret. En västerländsk litteraturtradition från Tacitus till Tolkien, författad av
Lars Lönnroth. Svenska Dagbladet uppmärksammade boken i en mycket uppskattande och
initierad understreckare, skriven av Martin Lagerholm, den 29:e augusti. Bokens förlag är
Natur och Kultur, och förbundets kostnader i samband med årsboksutgivning täcks, i år som
alla andra år, av sökta medel från olika stiftelser och fonder. Det är verkligen med stolthet
som vi kan presentera så intressanta årsböcker, år efter år!
Apropå Bok&Biblioteksmässan kan jag nämna, att styrelsen har lyft frågan om det är rätt att
delta med tanke på Nya Tiders deltagande i mässan, något som har väckt debatt och lett till att
det finns de som i år avstår från medverkan. Vi i styrelsen har tagit ställning för deltagande,
med hänvisning till vårt uppdrag att verka för humanistiska värden, som yttrandefrihet.

!

Nästa större händelse under hösten är De Svenska Historiedagarna, vilka äger rum kort efter
Bok&Biblioteksmässan, 6-8 oktober, i Borås. Förbundet är medlem i föreningen som
arrangerar historiedagarna, och vi deltar med bokbord. Kanske ses vi där, om inte i Göteborg?

!

Den dag som idag är håller vi i förbundsstyrelsen styrelsemöte. Vi kommer att, naturligtvis,
diskutera hur vi organiserar vårt deltagande i Bok&Biblioteksmässan och under
historiedagarna, men vi kommer också att diskutera planerna för nästa årsmöte, i Uppsala,
kommande årsbok och småskrifter, och även det kanske viktigaste av allt, hur vi i
förbundsstyrelsen på olika sätt kan stödja lokalförbunden. För de enstaka lokalförbund, som
inte hade möjlighet att delta i ordförandemötet i februari i år, planeras separata möten. Vi
diskuterar också hur vi kan vitalisera en kontinuerlig information och dialog mellan
förbundsstyrelsen och lokalförbunden. Återkommer i frågan!
Ja, och om jag får lov att vara bara lite privat. Efter styrelsemötet går jag till höstens första
teaterbesök. För mig personligen är teater något viktigt. Jag är lycklig nog att ha direkt
tillgång till utbudet i såväl Uppsala som Stockholm, men det bedrivs en väldigt fin
teaterverksamhet på många platser i vårt land!
En fin höst önskas alla!
Katarina Ek-Nilsson

