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Det är dags för Litteraturrundan att rulla vidare.
Ett år går fort och nu är det dags att börja planeringen av ”Rundan” 2018 som äger rum 5 och 6 maj.
Stina Larsson har lovat att hålla i taktpinnen även i år. Du som ännu inte anmält ditt deltagande,
snälla, gör det omgående. Det underlättar för Stinas arbete. Hon kommer att kontinuerligt hålla er
informerade om hur arbetet fortlöper. Vi alla ger henne vår fulla support.

Årsmöte 2018.
För den som är intresserad finns protokollet anslaget på hemsidan.
Styrelsen presenteras närmare även där men så här är teamet sammansatt.
Ordförande och Kassör; Göran Blohm
Vice ordförande; Maria Bielke von Sydow
Ledamot och ständig sekreterare; Bodil Bergh
Suppleant; Karin Eberhardt Grönvall
Suppleant; Erik Pousette
Föreningsrevisor; Lars Magnar Enoksen.
Föreningen tackar Peter Winay, Barbara Fellgiebel och Greger Morin för goda insatser i
interimstyrelsen.

Hemsidan.
Det är dags att modernisera hemsidan och Bodil har lovat att sätta igång med detta ganska
omgående. Ta gärna kontakt med henne om du har synpunkter. Mailadressen hittar på hemsidan.

Aktiviteter 2018.
Vi har bestämt att tre aktiviteter skall föreningen genomföra i år.
Förutom ”Rundan” kommer Författarnas Bokaffär att genomföras, denna gång utanför Malmö / Lund
regionen och lite närmare jul än förra året. Karin jobbar vidare med planeringen av detta evenemang.
Tredje aktiviteten är ännu inte föreslagen. Har du någon bra idé så hör av dig till mig eller Maria.

Littereraturrundan Ekonomisk förening
Ekonomi.
Föreningens ekonomi är god tack vare våra bidragsgivare/ sponsorer. Den var så god förra året att
föreningen skall återbetala knappa 5000:- i skatt. I år har föreningen fått klart med Författarcentrum
Syd, ABF och Swedbank / Sparbankstiftelsen Skåne. Ett stort tack för denna stöttning.
Kultur Skåne och Kulturrådet i Stockholm har fått vår ansökan men lämnar inga svar förrän senare i
vår. Hoppas på ett positivt svar, kanske två.

Det var allt för denna gången.
Vi ses på ”Rundan”

Varma hälsningar
Göran.
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