VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021
Föreningen En bok för allas vänner
Även 2021 blev ett annorlunda år för En bok för allas vänner. På grund av pandemin blev det
fortsatt omöjligt att träffas fysiskt, bokmässan ställdes in för andra året i rad och ingen resa
gick att genomföra. Styrelsen har haft några digitala möten. Vi hade däremot ett ”fysiskt”
årsmöte den 2 oktober 2021 och då delades 2020 års Läsfrämjarpriser ut. Mottagarna var Lena
Kallenberg och Mårten Melin. Inga pristagare utsågs för 2021 men vi ska utse några under
2022.
Styrelsen har under året bestått av:
Gunilla Larsson, ordförande
Eva Sköld, kassör
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
Hans-Erik Arleskär, ordinarie
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. Föreningens andel är 25% av aktiekapitalet d v s 25.000 kronor.
Antalet medlemmar har under året varit 60 st jämfört med 71 st 2020. Bland våra medlemmar
finns såväl privatpersoner som fackföreningar, bibliotek, skolor, studieförbund och andra
institutioner och organisationer.
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Även i år har medlemsavgiften varit 150 kronor. Ungdomar under 25 år betalar en reducerad
avgift om 50 kronor.

En bok för alla 2021
På förlaget har emellertid arbetet fortsatt i stort sett som vanligt. De två medarbetarna, Eja
Embretsson och Elin Lucassi, har lyckats få till en väldigt fin utgivning och har haft mycket
bra samarbeten som presenteras nedan.
Under året har det läsfrämjande arbetet fortsatt med tidigare etablerade samarbeten som Läsa
för integration (LFI) och Letterbox Club. LFI fick ta emot bokmässans fina bildningspris och
grundaren Marlen Eskander blev utsedd till medlem i Kulturrådets nyinstiftade Läsråd. Det är
positivt att organisationen som kämpat så länge får så fin och välförtjänt uppmärksamhet.
Samarbete med Svenska Akademien och Skolverket kring diktantologin En bro av poesi har
blivit en enorm succé! Nu tryckt i 250.000 ex. Samtliga elever i förskoleklasser har fått varsitt
exemplar av boken. Lärare runt om i hela landet har delat med sig av fantastiska projekt de
har gjort runt boken och kreativiteten har fyllt flödet i sociala medier i månad efter månad.
Boken har genomgående fått oerhört positiv respons och efterfrågan även från privatpersoner
har varit enorm. Förlaget inledde även ett projekt tillsammans med Stiftelsen Natur & Kultur
som anknöt till Skolverkets fortbildningssatsning läslyftet. Projektet kallades I läslyftets spår
och utgjordes av fem böcker (varav tre antologier och två hela romaner) som skänktes till
skolor som låg i det som Skolverket identifierade som områden med högt socioekonomiskt
index. Det går att läsa mer om projektet på förlagets hemsida.
Lista över årets utgivning från förlaget:2021
0-3 år
- Borta! (Board Book) (Wirsén, Carin & Ruta, Matilda)
- Vad vill bebisen ha? (Board Book) (Klinting, Lars)
3-6 år
-

Fyra hönor och en tupp (Landström, Lena & Olof)
Kompisen längtar (Gustafsson, Per och Nilsson, Moni)
Grodan och främlingen (Veelthuijs, Max)
Rödluvan (Ganslandt, Emma)
Bockarna Bruse (Gimbergsson, Sara)
Guldlock (Thorell, Julia)
Nu är det riktig jul! (Hansson, Gunilla)
Rosa på dagis (Lindgren, Barbro & Eriksson, Eva)
Naken om baken (Olczak, Martin & Sandler, Anna)
Jag vill ha en vän! (Ross, Tony)
En liten skär och alla andra bråkiga brokiga brokstäver (Wirsén, Carin & Wirsén,
Stina)

6-9 år
-

Judit och tant Harriet (Lannebo, Charlotta)
Pappa på söndag (Lidbeck, Petter)
Almandrarnas återkomst 1 & 2
Gåtor (antologi)
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-

En bro av poesi (red Nordlund, Anna och Boglind, Ann)
Skelett (Engholm, Bengt-Erik & Falk, Jojo)
Ett väldigt bra litet djur (Gunèr, Emi)

9-12 år
- Skämmerskans dotter (Kaaberbol, Grete)
- Sadako och de tusen papperstranorna (Coerr, Eleanor)
- Skuggan i väggen (Lundberg Hahn, Kerstin)
- Pappa polis (Trenter, Laura)
- Fler hjältar och monster på himlavalvet (Samzelius, Maj)
- Allhelgonaoffret (Lidbeck, Petter)

Föreningens ekonomiska redovisning
Föreningen gör för 2021 en för våra förhållanden stor förlust. Vi behöver verkligen 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
Medlemsavgifter
Gåvor
Ränta Resurs Bank
Summa

2021

2020

8 918,00
300,00
233,00
9 451,00

10 709,00
500,00
252,00
11 461,00

1 305,00
497,00
10 000,00
500,00
12 302,00

1 100,00
10 000,00
349,00
11 449,00

2 851,00

12,00

9 451,00

11 461,00

Kostnader
Porto o bankavgifter
Möteskostnader
Läsfrämjarpriser
Uppvaktning
Kontorsmateriel

Årets resultat
Summa

-
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Balansräkning
Tillgångar

20211231

20201231

Nordea
Resurs Bank
Aktier En bok för alla AB
Summa

11 460,00
42 440,00
25 000,00
78 900,00

14 544,00
42 207,23
25 000,00
81 751,23

81 751,00
0,00
-2 851,00
78 900,00

71 739,23
10 000,00
12,00
81 751,23

Skulder och eget kapital
Eget kapital
Läsfrämjarpriser
Årets resultat
Summa

Stockholm den ______ / _______ 2022

Gunilla Larsson

Eva Sköld

Lena Lundgren

Gunnar Klaesson

Siv Hågård
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