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VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2019

Föreningen En bok för allas vänner

Föreningens årsmöte 2019 hölls den 6 april. Under året har styrelsen haft 5 st
protokollförda sammanträden.

Styrelsen har under året bestått av:

Gunilla Larsson, ordförande
Eva Sköld, kassör
Berit Skogsberg, hedersledamot, t o m sept 2019
Gunnar Klaesson, ordinarie
Lena Lundgren, ordinarie
Siv Hågård, ordinarie
Börje Eneroth, suppleant
Ulrika Eskilsson, suppleant
Eja Embretsson, förlagschef En bok för alla AB, adjungerad

Revisorer:

Bo Tengberg, ordinarie
Kerstin Ståhl, ordinarie
Hans-Erik Arleskär, suppleant

Valberedning:

Hans-Erik Arleskär, sammankallande
Wiviann Wilhelmsson

En bok för allas vänner är en ideell förening och vi är partipolitiskt och religiöst obundna. Vår
målsättning är att stödja En bok för alla ABs läsfrämjande arbete. Vi ska som ett led i detta
arbete rekrytera medlemmar till vänföreningen som ett stöd för En bok för allas inriktning på
spridning av kvalitetsböcker genom traditionella och icke-traditionella kanaler, rekrytering av
bokombud inom föreningslivet, framtagande av studiehandledningar och läsfrämjande
verksamhet i övrigt.

Föreningens representant vid En bok för alla AB:s bolagsstämma har varit Gunilla Larsson.
Gunilla Larsson har även varit ordinarie ledamot i En bok för alla AB:s styrelse. Siv Hågård
är suppleant.

Antalet medlemmar har under året varit 81 st jämfört med 90 st 2018. Bland våra medlemmar
finns såväl privatpersoner som fackföreningar, bibliotek, skolor, studieförbund och andra
institutioner och organisationer.

Även i år har medlemsavgiften varit 150 kronor. Ungdomar under 25 år betalar en reducerad
avgift om 50 kronor.
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En bok för alla 2019

Även under detta år har Eja Embretsson, förlagets VD och Elin Lucassi, redaktör bemannat
förlaget.

Efter ett initiativ från gruppen Writers for future (en undergrupp till klimataktivisterna i
Fridays for future) tog förlaget fram antologin Vad håller ni på med? En skönlitterär samling
texter, dikter och serier om klimatfrågan. Medverkar gör bland annat aktivisten Greta
Thunberg, musikern Annika Norlin, författaren Inger Edelfelt och många fler. Samarbete har
dessutom skett med bland annat Nobel Prize Museum och Friluftsfrämjandet. En
lärarhandelning har tagit fram och finns för gratis nedladdning på förlagets hemsida. Boken
och handledningen är riktad till ålder 15 +, nästa vals förstagångsväljare.

Förlaget tog även fram en unik julbok tillsammans med Ulf Nilsson. Fyra mysiga berättelser,
illustrerade av några av samtidens bästa illustratörer, tänkta att högläsa en i veckan hela vägen
fram till jul.

Det läsfrämjande arbetet under året har i övrigt som vanligt till stor del bestått i att stötta och
vara rådgivare till olika projekt. Samarbetet med Läsa för integration har fortsatt och förlaget
är även fortsatt engagerade i projektet Letterbox Club med en plats i projektets styrgrupp.

En bok för alla deltog i vanlig ordning i årets Bok- och Biblioteksmässa i Göteborg där man
bl a ordnade flertalet scenframträdanden kring årets storsatsning - Vad håller ni på med?
En antologi om klimatet. Man spred även information om vänföreningen.

Lista över årets utgivning:

Bilderböcker 0-3år:
- Vi måste bada (Torudd)
- Kan jag med (Lindenbaum)
- Två böcker i en: Bilen säger brum & Trycka knappen

(Olsson)

Bilderböcker 3-6 år:
- Hus är gott, sa Oskar (Eriksson)
- Nu ska här bli andra bullar! (Hansson)
- Staden som blev känd över hela världen (Pollak)
- De bästa godnattsagorna om Anders, nästan 4 (Thorvall)
- Snurran äter ketchup (Bergström)
- Min Gorilla: en räknesaga (Morozumi)
- Bus & Frö på varsin ö (Nilsson Thore)
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Mellanålder, 6-9 år:
- Vitas hemlighet (Hahn)
- Monsterhistorier (Funke)
- Mysterium för utomjordingar (Lagercrantz)
- Lättlästa deckargåtor som du kan lösa själv (Red Lundeberg)
- I väntan på julen (Nilsson)

Mellanålder, 9-12 år:
- Kung Steves självlysande hip hop bibel (Fröhling)
- Äventyrsveckan (Nordin)
- En hemlig vän (Genar)
- Hjältar och monster på himlavalvet (Samzelius)

Tonår:
- Eleanor & Park (Rowell)
- Vad håller ni på med? En antologi om klimatet.

Årets medlemsbok från vänföreningen

Årets medlemsbok är Kungadottern av Elisabeth Östnäs.
Elisabeth Östnäs debuterade 2012 med skräckromanen Feberflickan, som utspelar sig i 1890-
talets Lund. Hon har skrivit den historiska ungdomsfantasytrilogin Sagan om Turid, där den
första delen, Kungadottern, belönades med Slangbellan.
Boken skildrar en hård vikingavärld där Turid behöver använda alla krafter hon har för att
överleva – även sådana krafter som hon ännu inte fullt ut lärt sig att bemästra….

Årets läsfrämjare

Årets Läsfrämjarpriser gick till Christina Wahldén, som genom sitt författarskap och sina
otaliga skolbesök skänkt mängder av unga läsare igenkänningens gåva, den nyväckta tankens
kraft och empatins möjligheter till utveckling och Gunilla Lundgren för hennes oförtröttliga
arbete med att lyfta fram berättelser som behöver höras, fylla dem med liv och ge dem vingar
av ord så att de kan spridas över världen.. Priserna delades ut i samband med föreningens
årsmöte. Motiveringarna finns att läsa i sin helhet på En bok för allas hemsida.
http://enbokforalla.se/om-oss/en-bok-for-allas-vanner/

Gunilla Lundgren och
Christina Wahldén.

I mitten prisutdelaren
Siv Hågård
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2019 års medlemsresa

I år bar det iväg till Mariehamns Litteraturdagar igen. Under dagarna 22-24 mars fick vi
möjlighet att höra en mängd intressanta, roliga och givande samtal om årets tema som var
Ensamhet.

Till Minne av Berit Skogsberg
Föreningen drabbades av en stor förlust under hösten. Berit Skogsbergs bortgång blev en stor
sorg för oss. Hon började på En bok för alla 1986 och utvecklade förlaget. Hon tillförde ett
brett kontaktnät med författare och förlag och snart kunde vi se en rikare utgivning med
antologier och viktiga författarskap. Hon uppmuntrade den läsfrämjande verksamheten. Hon
insåg tidigt bokens betydelse för barns språkutveckling genom initiativet med Barnens första
bok, som alstrade ett fruktbart samarbete mellan bibliotek och barnhälsovård i många av
landets kommuner.

När ägarkrisen i Litteraturfrämjandet hotade förlagets existens 1990 var Berit drivande i att
finna en lösning. Hon tog bland annat initiativ till att Föreningen En bok för allas vänner
bildades. Hon bidrog till att vänföreningen – med sin unika bas av medlemmar från
skolvärlden, bibliotek och fackliga organisationer – blev en viktig delägare av förlaget.

Under de nya ägarna kunde Berit fortsätta att leda förlaget med sin milt tonade men fasta
målmedvetenhet. Hon hade förmågan att få medarbetare och samarbetspartners att känna sig
delaktiga och göra sitt bästa. Egenskaper som vänföreningen tog vara på genom att göra
henne till hedersledamot i styrelsen efter hennes pension 2001. Berit var en aktiv inspiratör i
föreningens arbete in i det sista och lämnar en stor saknad efter sig.

Föreningens ekonomiska redovisning

Föreningen gör för 2019 en liten vinst. Vi behöver ändå försöka värva fler medlemmar för att
få det hela att gå runt även i fortsättningen och förhoppningsvis kunna återställa
läsfrämjarpriserna till vad de en gång var d v s 10.000 per vinnare.  Se den ekonomiska
redovisningen nedan.

Resultaträkning

Intäkter 2019 2018

Medlemsavgifter 12,159:-- 12,150:--
Gåvor 490:-- 950:--
Ränta Resurs Bank 250:-- 298:50
Mariehamns Litteraturdagar 36,485:-- 0:--

Summa 49,384:-- 13,398:50
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Kostnader

Porto och bankavgifter 1,101:50 1,101:50
Möteskostnader 1,565:-- 1,645:--
Läsfrämjarpriser 10,000:-- 10,000:--
Uppvaktning 1,270:-- 820:--
Mariehamns Litteraturdagar 34,986:75 0:--
Kontorsmaterial 0:-- 279:-

Årets resultat 460:75 - 447:--

Summa 49.384:00 13,398:50

Balansräkning

Tillgångar 20191231 20181231

Nordea 4,784:40 4,573:65
Resurs Bank 41,954:83 41,704:60
Aktier En bok för alla AB                      25,000:-- 25,000:--

Summa 71,739:23 71,278:25

Skulder och eget kapital

Eget kapital 71,278:25 71,725:25
Projektmedel 0:-- 0:--
Årets resultat 460:75 - 447:--

Summa 71,739:23 71.278:25

Stockholm den  ______ / _______ 2020

Gunilla Larsson Eva Sköld Siv Hågård

Lena Lundgren Gunnar Klaesson



6


