
Verksamhetsberättelse 2022
för De litterära sällskapen i Sverige, DELS

Medlemssällskapen
Vid årsskiftet 2022/2023 hade DELS 112 betalande medlemmar. Under 2022 har följande
sällskap tillkommit som medlemmar:  Gustaf Schröder-sällskapet. Följande sällskap har
upphört att vara med i DELS Svenska Fornskriftsällskapet och Eva och Carl Emil Englunds
Vänner.

Styrelsens sammansättning och verksamhet

Styrelse:
Ordförande             Birgitta Wistrand                   Elin Wägner Sällskapet
Vice ordförande     Georg Hahne                         Dan Anderssonsällskapet
Kassör                      Marianne Lundin                   Sällskapet för Ester Ringnér-

Lundgren

Sekreterare            Göran Wessberg                     Frank Hellersällskapet

Ledamot Maude Fröberg Harry Martinsonsällskapet
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                Ingrid Norrman                       Bengt Anderbergssällskapet

Revisorer
Birgitta Ney och Peter A Sjögren  (suppleant)

Valnämnd
Leif-Rune Strandell (sammankallande), Göran Bäckstrand och Birgitta Ney

Styrelsens verksamhet
Styrelsen har under 2022 haft 7 protokollförda sammanträden (17/1, 16/3, 8/5, 23/6, 19/8,
3/10, 12/11 samt ett konstituerande (8/5) De flesta mötena 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 har även i början av det gångna året påverkats av covid-pandemin men DELS har
ändå kunnat genomföra flera aktiviteter och projekt



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 2022 biläggs verksamhetsberättelsen (bil. 1). Beträffande
DELS Tidskrifter AB hänvisas till avsnittet Parnass i det följande. I resultaträkningen för 2022
redovisas 0.41 kronor.
Tillsammans med eget kapital från tidigare år 117 134.91 kronor utgör summan fritt eget
kapital 117 135.32 kronor, vilket belopp föreslås bli balanserat i ny räkning.

Medlemsavgiften för 2022 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
7 nummer. Dessa har distribuerats digitalt till sällskapens kontaktpersoner och lagts ut på
DELS hemsida.

DELS hemsida www.dels.nu
Hemsidans  nya layout har gjort det  lättare att föra in ny information på den.

Begränsad aktivitet bedrivs också på Facebook men detta måste utvecklas mer under
kommande år. Möjligheten att använda poddar har diskuterats i styrelse.

DELS-möten och andra aktiviteter
Årsmötet
Årsmötet hölls söndagen den 8 maj med 34 deltagare. Efter årsmötesförhandlingarna
anordnades ett program i visans tecken med utgångspunkt i En svensk visbok, utgiven av
Svenska Akademien. David Anthin, Jimmy Ginsby, Maria Lindström och Olof Holm deltog i en
panel ledd av Georg Hahne Pierre Ström sjöng ett antal visor..

Vid årsmötesförhandlingarna under ledning av Birgitta Wistrand godkändes räkenskaperna
och styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

http://www.dels.nu


Därefter förrättades val av styrelse, revisorer och valnämnd.
Till ordförande omvaldes Birgitta Wistrand.  Georg Hahne, Åsa Morberg, Maude Fröberg och
Einar Jakobsson är v alda till år 2023. Omval på två år (fram till 2024) av Marianne Lundin,
Göran Wessberg, Kristina Lundgren, Anita Persson och Sigrid Fredriksson. Anna Pia Åhslund
hade bett om att få bli befriad från sitt styrelseuppdrag. Valberedningen föreslog därför nyval
av Ingrid Norrman.
På valnämndens förslag omvaldes på ett år Birgitta Ney till revisor och Peter A Sjögren som
revisorssuppleant.

Till valnämnd valdes Leif Rune Strandell (sammankallande), Göran Bäckstrand och Birgitta
Ney

Aktiviteter

Bokbord
DELS deltog  vid Stockholms bokhelg  vid Stadsmuseet den 20-21 maj
tillsammans med åtta medlemssällskap. Som vanligt hade DELS också ett eget
bord vid det långa bokbordet på Drottninggatan i augusti.

Bokmässan
Som vanligt deltog DELS vid Bokmässan i Göteborg den 22-25 september med
egen scen, där 17 sällskap bjöd på fylliga dagsprogram med sammanlagt 53
föredrag och 1200 sittande åhörare. I DELS-montern deltog från styrelsen
Birgitta Wistrand och Kristina Lundgren, samt Marianne Lundin, Ingrid Norrman
och Charlotta Kåks Röshammar tillsammans med nio endagssällskap.

Kontakter och uppvaktningar
Under året har vi haft kontakt med Svensklärarföreningen för att diskutera
möjligheterna till samarbete. Vi fick en artikel om DELS införd i höstnumret av
tidningen Svenskläraren.

Vi har uppvaktat Stockholms Stad med förslag till nya litterära namnskyltar i
Stockholm.

Ordföranden har under året haft kontakt med Svenska Akademien om… ,
publicerat en debattartikel i SvD om betydelsen av obligatoriska skolbibliotek,
samt ombesörjt att alla i Sveriges regering  fått ett exemplar av vår bok Sverige
läser tillsammans med en skrivelse om vikten av skolbibliotek.



Enkät
Under året har DELS genomfört en enkät bland medlemssällskapen för att bl a
samla information om deras olika aktiviteter och synpunkter på DELS
verksamhet och på Parnass. Ungefär 2/3 delar av sällskapen svarade. De
inkomna synpunkterna har samlats och diskuterats inom styrelsen.

Sverige läser-projektet
Nästan hela upplagan av DELS bok Sverige läser har sålts. Den digitala versionen
på hemsidan har haft över 100 000 besök. Den versionen uppdateras varje år
med avseende på författare som avlidit under det gångna året.

Regionala seminarier och andra möten
DELS var tillsammans med Dan Anderssonsällskapet och Ludvika kommun
arrangör till ett 3-dagars regionalt möte i Brunnsviks folkhögskola. Ca 30
personer från 10 sällskap i regionen deltog. En liten bokmässa arrangerades en
eftermiddag i Ludvikas stadsbibliotek

Höstmötet
Höstmötet ägde rum den 12 november  på Hartwickska huset i Stockholm.
Mötet utformades denna gång som en utbildningsdag i sociala medier –
facebook, hemsidor, poddar m m samt bidragsansökning ar och möjliga
samarbeten.  Ett 40-tal personer deltog aktivt. För genomförande av detta möte
hade DELS erhållit ett bidrag på 40 000 kronor från  Helge Ax:son Johnsons
stiftelse.

.

DELS Tidskrifter AB, Parnass
Bolagsstyrelsen bestod under 2022 av följande personer: Barbro Thomas (ordförande),
Birgitta Wistrand (vice ordförande, kassör), Marianne Steinsaphir ,Erica Fritzdorf och
Charlotta Kåks Röshammar.

Bolaget har under 2022 förutom årsstämman haft 4 digitala,  protokollförda sammanträden.
Under 2022 utkom Parnass med fyra nummer med följande teman:  poesi, förändring och
politik, barn och ungdom samt översättningar.   Ansvarig utgivare och redaktör under 2022
var Charlotta Kåks Röshammar.



Redaktionsrådet har bestått av Charlotta Kåks Röshammar, Lena Tallberg, Ingrid Norrman och
Jon Edergren..

Upplagan har varit 1 800 exemplar. Antalet prenumeranter under 2022 var drygt 1 000.
Under 2022 fortsatte DELS styrelse att diskutera vilka speciella insatser som kan göras för att
öka såväl antalet prenumeranter som upplagan.

Stockholm den 14 februari  2023

Sekreterare                                                     Ordförande


