
 
 

 

         
                             Verksamhetsberättelse 2020  
                 för De litterära sällskapen i Sverige, DELS 
 
                                    Medlemssällskapen 
Vid årsskiftet 2020/2021 hade DELS 108 betalande medlemmar. Sällskapen för Helmer 
Grundström och Gunnar Kieri begärde och erhöll medlemskap under verksamhetsåret. 
Sällskapen för Albert Olsson, Wilhelm Peterson-Berger, Margit Sandwall-Bergström, Alice 
Tegnér, Olle Svensson, Ragnar Thoursie, Woodhouse, Carl von Linné, Henrik Ibsen, Sonja 
Åkesson, Gustaf  Larsson och Lars Molin har tyvärr upphört med sin verksamhet.  
 

                        Styrelsens sammansättning och verksamhet  
 
Styrelse: 
Ordförande             Birgitta Wistrand                   Elin Wägner Sällskapet 
Vice ordförande     Barbro Thomas                      Gustaf Hellström-sällskapet 
Kassör                      Marianne Lundin                   Sällskapet för Ester Ringnér- 
                                                                                    Lundgren 
Sekreterare            Göran Wessberg                     Frank Hellersällskapet  
Ledamot               Georg Hahne                          Dan Anderssonsällskapet 
Ledamot                 Kristina Lundgren                   Svensk Mediehistorisk Förening 
Ledamot                 Einar Jakobsson                      Emil Hagströmsällskapet  
Ledamot                 Sigrid Fredriksson                   Margit Friberg-sällskapet  
Ledamot                 Åsa Morberg                           Stig Sjödinsällskapet 
Ledamot                 Anita Persson                         Sara Lidmansällskapet 
Ledamot                 Jennie Nell                               Sällskapet Gustaf III 
 

Revisorer 
Birgitta Ney och Peter A Sjögren  (suppleant) 
 

Valnämnd 
Leif-Rune Strandell (sammankallande) och Birgitta Ney 
 

Styrelsens verksamhet 
Styrelsen har under 2020 haft 7 protokollförda sammanträden varav ett var konstituerande  
(18/1, 18/3, 23/4, 2/6, 13/8, 10/9, 2/12 ) Samtliga möten skedde per telefon. . 
Styrelsen arbetar med heldagssammanträden alternativt med telefonsammanträden, vilket 
gör det möjligt att DELS kan representeras från hela landet, samtidigt som det blir tid till mer 
omfattande diskussioner.  
 



 
 

 

Arbetet under året har präglats av covid-19-pandemin viken medfört att verksamheten har 
måst begränsas men inte helt lamslagits. Det viktigaste har varit arbetet med Sverige-
läserprojektet. (Se nedan). 
 
Adjungerad till styrelsen har varit Charlotta Kåks Röshammar i egenskap av redaktör för 
Parnass.  
 Parnass utges av DELS helägda dotterbolag DELS Tidskrifter AB. DELS representanter i 
styrelsen har varit Barbro Thomas (ordförande) och Birgitta Wistrand. 

 
Ekonomi och medlemsavgift 
Resultat- och balansräkning för 2020 biläggs verksamhetsberättelsen (bil. 1). Beträffande 
DELS Tidskrifter AB hänvisas till avsnittet Parnass i det följande. I resultaträkningen för 2020 
redovisas 95.19 kronor. 
Tillsammans med eget kapital från tidigare år 117.039.52 kronor utgör summan fritt eget 
kapital 117.134.71 kronor, vilket belopp föreslås bli balanserat i ny räkning. 
 
Medlemsavgiften för 2020 har varit oförändrad, d.v.s. 250 kronor för medlemssällskap med 
50-100 medlemmar, 500 kronor för 100 - 499 medlemmar, 800 kronor för 500-999 
medlemmar och 1 000 kronor för medlemssällskap med 1 000 medlemmar eller fler.  
Sällskap med färre än 50 medlemmar betalar 100 kronor i årsavgift. 
 Efter flera påstötningar har antalet icke betalande sällskap kunnat reduceras avsevärt. 

 
DELS Nyhetsbrev 
Under verksamhetsåret har DELS Nyhetsbrev med Georg Hahne som redaktör utkommit 
med 5 nummer. Dessa har distribuerats digitalt till sällskapens kontaktpersoner och lagts ut 
på DELS hemsida. 

 
Informationsfolder 
En ny informationsfolder skulle ha tagits fram och våra roll-ups ha uppdaterats men detta 
har måst skjutas på framtiden. 
 

 
DELS hemsida www.dels.nu 
Hemsidan har tyvärr inte fungerat som önskvärt trots att styrelsen försökt få hjälp med hur 
den skall fungera. Till 2021 har medel avsatts för att få en ny och bättre plattform för 
hemsidan. 
 
Begränsad aktivitet bedrivs också på Facebook men detta måste utvecklas mer under 
kommande år. 
 

  
 

http://www.dels.nu/


 
 

 

                               
                            DELS-möten och andra aktiviteter 
 
Årsmötet 
Årsmötet hölls via zoom den 10 september. 23 personer hade anmält sig till detta.   
 
 Vid de digitala årsmötesförhandlingarna under ledning av Birgitta Wistrand godkändes 
räkenskaperna och styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 
Därefter förrättades val av styrelse, revisorer och valnämnd. 
Till ordförande omvaldes Birgitta Wistrand.   Georg Hahne, Åsa Morberg, Jennie Nell och 
Einar Jakobsson är valda till årsmötet 2021. Barbro Thomas omvaldes till årsmötet 2021.  
Marianne Lundin, Göran Wessberg, Kristina Lundgren, Sigrid Fredriksson och Anita Persson 
blev omvalda till och med årsmötet 2022.  
På valnämndens förslag omvaldes Birgitta Ney till revisor och Peter A Sjögren som 
revisorssuppleant. 
 
Till valnämnd valdes Leif Rune Strandell (sammankallande)och Birgitta Ney 

 
Sällskapsliv. Litterära matinéer och bokbord i Stockholm 
 Under våren 2020 testade vi lokaler i Hartwickska huset på Södermalm för fortsatt 
matinéaktivitet. 
Den 1 mars delade sällskapen för Werner Aspenström och Dan Andersson på tiden. 
Den 8 mars var det plats på scenen för Moas Vänner och Maria Sandelsällskapet. 
Övriga matinéer fick ställas in och skjutas på framtiden. 
Lokalen visade sig passa mycket bra för våra matinéer med fullsatt hus vid båda tillfällena. 
 

Bokbord och Maratonläsning i Norra Latin 
 
Dessa evenemang utgick på grund av pandemin. 
 
 
 

Sverige läser-projektet 
Det projekt som initierades under 2018 med rubriken Sverige läser utvecklades och 
konkretiserades under verksamhetsåret framför allt genom många telefonmöten.  Under 
våren och försommaren arbetade en kommitté bestående av Olof Holm, Kristina Lundgren, 
Barbro Thomas, Göran Wessberg och Birgitta Wistrand med att skriva och redigera texter till 
pocketboken Sverige läser som kom ut i september på Ellerströms förlag. Boken trycktes i 
3000 exemplar. Den distribuerades till bokhandlare och bibliotek via AB Stjärndistribution. 
Den presenterades i ett digitalt seminarium på den första dagen av den digitala bokmässan i 
Göteborg den 25 september. Jonas Ellerström, Johan Unenge, Läsrörelsen, Kristina Lundgren 



 
 

 

och Birgitta Wistrand presenterade och diskuterade boken i en timme. Samtalet har sedan 
fått drygt 3 000 visningar.  
Bokgruppen har lagt ner mycken tid och gjort stora ansträngningar för att sprida kunskap om 
boken. Till 2021 planeras ett nytryck och en digital version för vilket medel har sökts igen hos 
bl a Svenska Akademien, Längmanska fonden och Patriotiska sällskapet som redan bidragit 
med sammanlagt 95 000 kronor till Sverige-läserprojektet. 
Varje sällskap har erhållit 5 gratisexemplar och dessutom kunnat köpa fler böcker till 
självkostnadspris. 
 

Regionala seminarier 
Det planerade regionala mötet i mars i Sandviken fick tyvärr skjutas på framtiden. 

 
Bok & Biblioteksmässan i Göteborg i september  
Bokmässan var år 2020 helt digital och största delen (utom poesin i Malmö) spelades in i 
Stockholm med möjlighet att se och lyssna till samtliga seminarier  via bokmässans hemsida 
www.bokmassan.se till och med mars månads utgång 2021. 

 
Höstmötet 
Det planerade höstmötet måste tyvärr ställas in p.g.a. covid-19-restriktioner. 
.  
  

 DELS Tidskrifter AB, Parnass 

Bolagsstyrelsen bestod under 2020 av följande personer: Barbro Thomas (ordförande), 
Birgitta Wistrand, Thomas Sidenbladh (fram till 18/5), Marianne Steinsaphir (fr o m 
18/5),Erica Fritzdorf och Charlotta Kåks Röshammar. 
 
Bolaget har under 2020 förutom årsstämman haft 6 protokollförda sammanträden. 
Under 2020 utkom Parnass med fyra nummer med följande teman:  Bengt Anderberg, Maria 
Sandels, Dan Andersson och Jolo samt Humor. Ansvarig utgivare och redaktör under 2020 
var Charlotta Kåks Röshammar. 
Ett redaktionsråd bestående av Charlotta Kåks Röshammar, Lena Tallberg, Ingrid Norrman 
och Jon Edergren har tillsatts. 
   
Upplagan har varit 1 800 exemplar. Antalet prenumeranter under 2020 var drygt 1 000. 
Under 2020 fortsatte DELS styrelse att diskutera vilka speciella insatser som kunde göras för 
att öka såväl antalet prenumeranter som upplagan. 
 
 

 
 
Stockholm i mars 2021 

http://www.bokmssan.se/

