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Föreningen En bok fi)r ullas viinner

Föreningen har inte kunnat genomftira något årsmöte under 2020 p g a coronapandemin.
Vi hann ha 2 st protokollftirda styrelsemöten innan pandemin slog till.

Styrelsen har under året bestått av:

Gunilla Larsson, ordforande
Eva Sköld, kassör
Gunnar Klaesson, ordinarie
Lena Lundgren, ordinarie
Siv Hågård, ordinarie
Börje Eneroth, suppleant
Ulrika Eskilsson, suppleant
Eja Embretsson, ftirlagschef En bok ftir alla AB, adjungerad

Revisorer:

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

Valberedning:

Hans-Erik Arleskiir, sammankallande
Wiviann Wilhelmsson

En bok ftir allas våinner åir en ideell ftirening och vi iir partipolitiskt och religiöst obundna. Vår
målsättning iir att stödja En bok fiir alla ABs läsfrämjande arbete. Vi ska som ett led i detta
arbete rekrytera medlemmar till våinftreningen som ett stöd ftr En bok ft)r allas inriktning på
spridning av kvalitetsböcker genom traditionella och icke-traditionella kanaler, rekryteringav
bokombud inom ftireningslivet, framtagande av studiehandledningar och läsfriimjande
verksamhet i öwigt.

Föreningens representant vid En bok ftir alla AB:s bolagsståirnma har varit Gunilla Larsson.
Gunilla Larsson har även varit ordinarie ledamot i En bok ftir alla AB:s styrelse. Siv Hågård
iir suppleant. Föreningens andel fu 25% av aktiekapitalet d v s 25.000 kronor.

Antalet medlemmar har under aret varit 71 st jämftirt med 81 st 2019. Bland våra medlerlmar
finns såväl privatpersoner som fackftireningar, bibliotek, skolor, studieftirbund och andra
institutioner och organisationer.

Även i år har medlemsavgiften varit 150 kronor. Ungdomar under 25 är betalar en reducerad
avgift om 50 kronor.
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En bok flir alla 2020

Även under detta år har Eja Embretsson, ftirlagets VD och Elin Lucassi, redaktör bemannat
ftirlaget. P g a pandemin fick man göra en del anpassningar i form av hemarbete och nagot
decimerad utgirming men arbetet rullade trots det'på i god fart. Man fick permitteringsstöd
från staten.

Det läsfråimjande arbetet under aret har i form av samarbete med Lrisafor integration fortsatt
och ftirlaget iir även fortsatt engagerade i projektet Letterbox Club med en plats i projektets
styrgrupp.
Årets nyhet är ett större samarbete med Svenska Akademien och Skolverket med syfte att ta

fram en diktantologi for lågstadiet. Arbetet inleddes under 2020 ochkommer att gä i mål i och
med höstterminen 2021 dä antologin ska delas ut till elever runt om i landet som börjar i
skolan. Projektet innehåller även framtagande av pedagogiskt material.
I öwigt gjordes en liten extra satsning på ftirlagets älskade klassiker om Petter och hans frra

getter med två nya versioner - en board book och en målar- och pysselbok. Den senare med
instruktioner skrivna på rim helt i Norelius andfa av forfattarens dotterdotter

Lista över årets utgivning:

Bilderböcker 0-3år:
- Petter och hans fura getter, board book (Norelius, Einar)
- Otis bråkar (Mendel-Hartvig,Åsa & Ane Gustavsson)
- Mina ftirsta rim och ramsor (Red: Lucassi, Embretsson)
- Barnens ft)rsta bok, jubileumsutgåva (Red: Widerbeig, Siv & Wedsberg, Malin)

Bilderböcker 3-6 år:
- Kaninen som inte ville sova (Edvall, Lilian & Gimbergsson, Sara)

- Malla handlar (Eriksson, Eva)
- Niir Leo blev uppäten (Fardell, John)
- Ellens äppelträd (Kruusval, Catarina)
- Jag arTyruTyrannosaurus Rex (Rundgren, Helen & Beskow, Maria)
- Petter och hans fura getter, pyssla och måla (Norelius, Einar & Strandberg, Anna)
- Femtikpronorskiirmen(Adbåge,Emma)
- Jag iir störst! (Blake, Stephanie)

- Prick och Fläck degar (Geffenblad, Lotta)

Mellanålder,6-9 år:
- Roliga historier (Antologi, red: Lucassi, Embretsson)
- Skolpepp! (Antologi, red: Lucassi, Embretsson)
- Naturens våinner (Dahlbäck, Helena)

Mellanålder,9-12 är:
- Coolt! (Morpurgo, Michael)
- Fröken Smith den elakaste htixan i världen §ichols, Beverley)
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Tonår:
- I morgon niir kriget kom (Marsden, John)
- Vågen (Rhue, Morton)

Årets läsfrämjare

Årets läsfråimjarpriser gick till Lena Kallenberg och Mårten Melin. Lena belönas ftir sin
uthålliga insats att friimja läsandet. Mårten har skrivit det mesta man kan tänka sig for unga
läsare. Tyvåirr har vi inte kunnat dela ut priserna iinnu men vi satsar pä att det ska kunna ske
vid årsmötet i maj 2021.

2020 års medlemsresa

Blev av kiinda orsaker instäIld. Vi hoppas att vi så småningom kan återuppta den omtyckta
traditionen att besöka Mariehamns Litteraturdagar - eller om dessa inte arrangeras - hitta ett
annat trevligt resmåI.

Föreningens ekonomiska redovisning

Föreningen gör ftir 2020 enmycket liten vinst. Vi behöver verkligen ftirsöka viirva fler
medlemmar ftir att ffi det hela att gå runt även i fortsauningen och ftirhoppningsvis kunna
återställa läsfriimjarpriserna till vad de en gång var d v s 10.000 per vinnare. Se den
ekonomiska redovisningen nedan.

Resultaträkning

Intäkter

Medlemsavgifter
Gåvor
Riinta Resurs Bank
Mariehamns Litteraturdagar

2020

10,709i-
500:--
252:-

0:--

2019

12,l59i-
490:--
250--

36,495:-
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Kostnader

Porto ochbankavgifter
Möteskostrader
Låisfrtimjarpriser
Uppvaktning
Mariehamns Litteraturdagar
Kontorsmaterial

Årets resultat

Summa

1,100:--
0:--

10,000:--
0:--
0:--

349:--

12:--

1 1 .461:00

1,101:50
1.565:--

10,000:--
1,270:--

34,986:75
0:-

460:75

49.384:--

Balansräkning

Tillgångar

Nordea
Resurs Bank
Aktier En bok fiir alla AB

Summa

20201231

14.544:--
42.207:,23

25,000:-

81.751:23

2At9I23t

4,784:4A
41.954:83
25,000:--

71.739:23

Skulder och eget kapital

Eget kapital
Liisfr iimj arpriser 2020
fuets resultat

Summa

71,739:23
10.000:--

12:--

81.751:23

71.248:23
0:--
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71.739:23

,stockholm den 70 I V 2021
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Eva Sköld
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