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Kära Litteraturvänner,
nu är ”Rundan” genomförd. Ett stort tack till alla som varit med. Eftersom detta var min första
”Runda” så var jag naturligtvis nyfiken på hur det hela skulle gestalta sig. Min förundran är enbart
positiv hur det hela organiserades, genomfördes och detta med hög kvalité hos de olika
programpunkterna.. Jag menar stolt att Ni alla som stod som arrangörer presenterade ert
arrangemang med ett professionellt tänkande och ett varmt genomförande. Våra tilltänkta sponsorer
har följt aktiviteten och ser positivt på kommande evenemang. Hellre kvalité än kvantitet, myntades
av Stina Larsson.
Föreningen kommer under hösten att arrangera och deltaga i några kommersiella evenemang där
du som medlem har möjlighet att presentera dina texter och naturligtvis dig själv. En av de planerade
aktiviteterna är att deltaga på Vetlanda bokmässa. Jag tror att det finns stora möjligheter att
expandera Litteraturrundan utanför Skåne. Intresset från ”utomsocknes” är stort att vara med och
min reflexion är att ju fler medlemmar ju bättre ekonomi. Maria Bielke von Sydow som är vice
ordförande i föreningen och bosatt i Vetlanda kommer att vara drivande i frågan om hur vår förening
skall kunna expandera i Småland och Blekinge. Skriv direkt till Maria om du vill vara med i detta
avstamp.
Som ett led i våra kommande aktiviteter har du möjlighet att skicka ett högupplöst foto av dig och
ange din webadress så kommer jag att lägga upp dig på föreningens hemsida med länk till din egen
hemsida.
På föreningen hemsidan informeras regelbundet över kommande aktiviteter, så läs av hemsidan
regelbundet.
Beträffande föreningens ekonomi är den positiv och med detta menas att er medlemsinsats på 500:inte används i verksamheten utan står som reserverade medel. Hitintills har styrelsen jobbat ideellt.
Nu behöver jag din hjälp med att sprida Litteraturrundans namn - SPRID DETTA BUDSKAP.
Föreningen behöver flera medlemmar och endast tillsammans kan vi nå framgång. Förresten, finns
det någon som vill engagera sig i föreningen, det är inte betungande och dessutom har vi väldigt
roligt tillsammans 😊. Finns det även någon som vill sköta vår hemsida? Hör av dig till mig a.s.a.p.
Boka redan första helgen i maj nästa år. Stina Larsson, föreningens verksamhetsledare för
Litteraturrundan har gjort en fin resumé av årets ”Runda”. Foto från ”Rundan” finns på vår
Facebooksida.
Läs Stinas rapport den finns att ladda ner från hemsidan. Har du synpunkter på ”Rundan” så hör av
dig till Stina, Maria eller mig.
Njut nu av den annalkande sommaren så hörs vi i augusti igen men glöm inte att kolla hemsidan
regelbundet, skicka ett foto med länk och anmäl ditt aktiva intresse till någon av oss i styrelsen.
Göran Blohm
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