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Det är dags för Litteraturrundan att rulla vidare.
Litteraturrundan, som har varit en del av Författarcentrum Syd, har som etablerat sig väl som
varumärke, engagemanget från medlemmarna och intresset från allmänheten har ökat men även
kravet på utveckling. Vid ett medlemsmöte i december 2016 beslutades att bryta ut Litteraturrundan
ur Författarcentrum Syd och bilda en egen organisation. Detta skedde i fullt samförstånd mellan
medlemmarna och styrelsen och var en absolut nödvändighet för att Litteraturrundan skall kunna
fortsätta utvecklas i den takt som krävs.
Att bilda en ekonomisk förening istället för en ideell förening var ganska självklart eftersom det
handlar om just pengar. Även om föreningens medlemmar engagerar sig ideellt så kostar det pengar
att arrangera ”rundan”. De regionala bidragen kommer att upphöra successivt och att kravet från
bidragsgivarna att stå på egna ekonomiska ben ökar från år till år. Genom att bilda en ekonomisk
förening förlänges bidragsmöjligheten med några år och samtidigt öppnas möjligheten att bli
sponsrade av näringslivet. Som ekonomisk förening måste föreningen ha medlemmar. Utan
medlemmar ingen förening, inga bidrag och inga andra intäkter. Så enkel är ekvationen. Och som
ekonomisk förening måste ett medlemskap kosta en insats annars är det ingen ekonomisk förening.
Vad skall då ett medlemskap kosta? Den frågan är inte enkel att besvara men medlemsmötet
fastställde 500:- som medlemsinsats (engångsbetalning) och 150:- (årsavgift) ansågs inte allt för
betungande om man börjar räkna på vad som ingår i medlemskapet. Ett absolut mål för föreningen
är att ge återbäring på medlemsinsatsen. Men det är inte realistiskt att tänka att detta sker de
närmaste åren.
Medlemmen får alltså liksom tidigare, i grupp eller enskilt, möjlighet att presentera sig själv och sina
alster inför publik. För att du skall kunna nå dina mål så planerar föreningen olika arrangemang
förutom Litteraturrundan, som bokbord, deltagande i lokala utställningar, utbildning i att uppträda
inför publik, hantera media och möjlighet att väcka opinion. Föreningen skall kunna utvecklas efter
dina mål, om du låter föreningen ta del av dessa. .
Låt oss vara realistiska! För år 2017 gäller det i första hand att genomföra Litteraturrundan på ett
professionellt sätt, allt det andra får komma successivt. Men viktigt är att om du vill engagera dig i
Litteraturrundan så måste du bli medlem i föreningen. Utan ditt medlemskap kan föreningen inte
utvecklas. Det är ett givande och ett tagande från oss alla.
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Vi som startar upp verksamheten jobbar helt ideellt genom en interimstyrelse.
För att vi skall kunna utveckla föreningen så behöver vi dig i styrelsen, i projektarbete och ditt
lokala engagemang. Låter detta tråkigt! Nej, detta är roligt och det är vi tillsammans som sätter
höjden på ribban. Vårt arbete skall vara utmanande, roligt och vi skall synas!
Anmäl ditt intresse till någon av oss som finns angivna nedan.
Senare i år eller i början på nästa år kallas det till årsmöte där ny styrelse väljs.

Litteraturrundan år 2017 kommer att genomföras den 6-7 maj, dvs den första helgen i maj. Detta
kommer att vara den helg då Litteraturrundan årligen äger rum.
År 2017 är det välbekanta Stina Larsson som är general.
Hon kommer succesivt att informera mer om detta.
Mer info kommer att ligga på www.litteraturrundan.se och på sociala medier.

Jag avslutar detta nyhetsbrev med att citera paragraf 2 i föreningens stadgar.

” § 2. Ändamål och verksamhet.
Litteraturrundan har som ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom
olika projekt. I första hand avses litterär verksamhet och verksamhet med anknytning till
litteraturen. Föreningen skall vara opolitisk”.
Stadgarna finns att läsa på hemsidan där du även kan anmäla ditt medlemskap eller skicka en
intresseanmälan till någon av oss.
Välkommen till vår förening.
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