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VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2022 
Föreningen En bok för allas vänner 
 
Föreningens årsmöte 2022 hölls den 2 april. Under året har styrelsen haft 4 möten. 
 
Styrelsen har under året bestått av: 
 
Gunilla Larsson, ordförande 
Eva Sköld, kassör 
Gunnar Klaesson, ordinarie                                                              
Lena Lundgren, ordinarie 
Siv Hågård, ordinarie 
Ulrika Eskilsson, suppleant 
Birgitta Alm, suppleant 
Eja Embretsson,  förlagschef En bok för alla AB, adjungerad 
 
Revisorer: 
 
Hans-Erik Arleskär, ordinarie 
Pia Cronholm, 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. 
 
Antalet medlemmar har under året varit 91 st jämfört med 78 st 2021.  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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Nyheter på förlaget: 
 
På förlaget har det under året hänt en hel del. Under våren 2022 tillkännagav man nya 
ägarförhållanden i och med att Alfabeta förlag och Ordfront förlag gick skilda vägar. I stället 
gick Alfabeta samman med Lilla Piratförlaget i ett gemensamt holdingbolag där även En bok 
för alla AB kom att ingå. Vänföreningen äger fortsatt 25% av aktierna medan resten ligger 
hos Alfabeta och Lilla Pirat Holding AB.  
 
I och med det nya ägandet flyttade förlaget till ny adress på Kaptensgatan i Stockholm. Här 
delar man lokaler med Alfabeta, Lilla Piratförlaget och Piratförlaget. Från och med hösten 
hölls samtliga möten fysiskt på plats i nya lokalerna.  
 
De två medarbetarna var året ut fortfarande Eja Embretsson och Elin Lucassi men under 
vintern meddelade Eja att hon erbjudits ett nytt jobb som chef på Dar al-Muna, ett förlag som 
främst fokuserar på utgivning av svenska barnböcker på arabiska. Man drog igång en 
rekryteringsprocess för att anställa en förlagskoordiator och vid årsskiftet tog Elin över som tf 
förlagschef och VD. 
 
Under året har det läsfrämjande arbetet fortsatt med tidigare etablerade samarbeten som Läsa 
för integration (LFI) och Letterbox Club. Samarbetet med Svenska Akademien och 
Skolverket kring diktantologin En bro av poesi har i det närmaste avslutats när det kommer 
till de gratisutskick som har sponsrats inom projektet. Boken finns fortsatt att köpa i handeln 
och förlaget får 30% av intäkterna. En extremt uppskattad fortbildningsdag för lärare och 
bibliotekarier som hölls på plats i Börssalen med Svenska Akademien som värd fick sätta 
punkt för satsningen. Man kan ta del av dagen på Akademiens hemsida 
https://www.svenskaakademien.se/en-dag-om-poesi. Moderator för dagen var Anne-Marie 
Körling som tillsammans med Sofia Nordin även var mottagare av årets läsfrämjandepris.  
 
Förlaget avrapporterade projektet ”I läslyftets spår” i samarbete med Stiftelsen Natur & 
Kultur och har skrivit på avtal för att förlänga och utöka samarbetet även under 2023. De fem 
böcker som togs fram till högstadiet ska fortsätta delas ut och nu kommer även mellanstadiet 
att adderas. Utvärderingen av projektet gav oerhört positiva svar där 100% av de 
medverkande lärarna uppgav att böckerna bidragit till elevernas läslust.  
 
Bokmässan kunde äntligen genomföras som vanligt och förlaget gjorde en särskild satsning 
på att värva nya medlemmar till vänföreningen. Alla som blev medlemmar på plats fick välja 
en valfri bok ur montern. Satsningen resulterade i 24 nya medlemmar vilket betydde en 
ökning på närmare 25%. Succé! 
 
Lista över årets utgivning: 
 
Årets utgivning innehåller några titlar som skiljer sig från den vanliga utgivningen. Dels 
novellsamlingen ”Höra pulsen slå” med texter särskilt samlade för att kunna passa till 
skrivningarna i läroplanen kring det nya ämnesområdet sexualitet, samtycke och relationer. 
Dels en fackbok för vuxna om att väcka läslust i skolan, skriven av Anne-Marie Körling.  
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Bilderböcker 0-3år: 
 
Yoyo sparkar en boll (Kenneth Andersson) 
Liten vill gå själv (Ann Forslind)                                                  
Mina första godnattvisor (Antologi) 
Mina första sånger (Antologi) 
 
 
 
Bilderböcker 3-6 år 
 
Jag vaktar Allan (Von Horn, Ramel)   
Billy på sjukhus (Stenberg, Lepp) 
Lillebror och Nalle (Wieslander, Landström)  
Morfar flyttar in (Susso, Jadi, Pettersson) 
Hästfesten, Tio vilda hästar hittar hem (Rottböll, Adbåge)   
Kejsarens nya kläder (Ganslandt) 
Tre små grisar (Mårtensson) 
Leopold (Klinting)           
Örjan - den höjdrädda örnen (Klinting)           
                                                                              
Mellanålder, 6-9 år  
          
Fler roliga historier (antologi)        
Alva och familjen låtsas (          
Läsvärld: tappade tänder, monster och myror (antologi)        
Vi gräver upp mormor! (Gahrton, Unenge) 
Nordiska gudar, Lokes hämnd (Palmaer, Berting)                    
 
Mellanålder, 9-12 år 
     
Spöknät (Dahlin)          
Läsvärld: hajpen, lögnerna och livet (antologi)  
Dödens bröder (Lind, Unenge)  
Amor anfaller (Melin)               
 
Tonår 
 
Höra pulsen slå (antologi)    
Var inte rädd för mörkret  (Dahlin)   
Isdraken (Engström)               
 
Fackbok vuxen 
 
Väck läslusten i skolan! (Körling)                           
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Årets medlemsbok från vänföreningen 
 
Genevie Hills Idilia Dubbs dagbok. (2014) Klassificerad som Unga Vuxna – vilket väl 
passade oss alla………. 
 
Årets läsfrämjare 
 
Årets läsfrämjarpris delades som vanligt ut på föreningens årsmöte. Vinnarna för året var 
Anne-Marie Körling och Sofia Nordin. 
 
 
Föreningens ekonomiska redovisning 
 
Föreningen gör under året en liten vinst. Glädjande nog fick vi många nya medlemmar under 
kampanjen på Bokmässan. Vi tackar Eja och Elin på förlaget för det arbete de lade ner på att 
utforma den lyckade kampanjen. Vi måste dock, för att behålla medlemmarna och att skaffa 
nya, utveckla bl a informationsflödet från föreningen till medlemmarna. Vi kommer bl a att 
från och med nu att mejla ut information till medlemmarna ungefär en gång i kvartalet så att 
vi på så sätt håller dem à jour med förlagets och vår verksamhet. 
 
 
 

Resultaträkning     

     
Intäkter  2022  2021 

     
Medlemsavgifter  12 600  8 918 
Gåvor  106  300 
Ränta Resurs Bank  392  233 
Summa  13 098  9451 

     
Kostnader     
PlusGiro o Bankavgifter  1 305  1 305 
Möteskostnader  825  497 
Läsfrämjandepriser  10 000  10 000 
Uppvaktning  345  500 

  12 475  12 302 
Årets resultat  623  -2 851 
Summa  13 098  9 451 
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Balansräkning     

     
Tillgångar  20221231  20211231 

     
PlusGiro Nordea  21 691  11 460 
Resurs Bank  42 832  42 440 
Aktier En bok för alla AB  25 000  25 000 

  89 523  78 900 

     
Skulder och eget kapital     

     
Eget kapital  78 900  81 751 
Läsfrämjarpriser  10 000  0 
Årets resultat  623  -2 851 

  89 523  78 900 

     
Stockholm den _____ / _______2023 
 
 
 
Gunilla Larsson Eva Sköld  Gunnar Klaesson 
 
 
 
Lena Lundgren Siv Hågård 
 
 
 


