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Nu lägger vi Litteraturrundan 2018 till handlingarna.
Som allom bekant så rullar tiden vidare och vi med den, snabbare och snabbare så därför börjar
planeringen för ”Rundan” 2019 redan nu. Tack till Er alla som gjorde årets ”Runda”. Det blev
verkligen riktigt bra. Jag bifogar ”Stinas rapport” för årets runda, läs och njut.

Marknadsföring av sig själv.
Jag har under många år noterat att det finns underbara textförfattare som skriver bärande texter av
hög kvalité men varken deras namn eller texter bryter igenom mediebruset fastän ambitionen finns
att bli uppmärksammad. Av någon anledning når man inte igenom vallen. Jag har naturligtvis också
noterar motsatsen, dåliga texter som får alldeles för stor uppmärksamhet och plats i media. Varför är
det på detta sättet?
Senare i höst har vår förening möjlighet att bjuda in några välrenommerade bokförlag och någon
erkänd kulturkritiker att arrangera en halv / heldagskurs, enbart för oss i just detta ämne,
marknadsföra sig själv. Jag skrev ett mail till ett antal välrenommerade bokförlag och kulturkritiker
på detta tema och ställde frågan om de var intresserade att ställa sin kompetens till vårt förfogande.
Mitt budskap innehöll även det absoluta kravet att föreningen inte har råd att betala någon
föreläsares arvode eller kostnader. Responsen jag fick var stor, större än jag kunde tänka mig och det
verkar som om bokförlagen söker nya vägar för att hitta nya kommersiella gångbara texter och
författare. Innan jag går vidare med detta måste jag ställa frågan till dig om du har intresse att
deltaga i en sådan kurs som då kommer att hållas på lämplig plats i Skåne. Detta erbjudande är
endast till för våra fysiska medlemmar. Om du är intresserad så skicka mig ett mail dock senast 20
augusti. För att kunna genomföra detta måste deltagarantalet överstiga 25 författare.
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Ekonomi.
Föreningens ekonomi är fortfarande god och ett stort tack till alla våra sponsorer och bidragsgivare.

Styrelsemöte
Sommarens styrelsemöte sker på Hasse & Tage museet i Tomelilla med efterföljande besök på
Skillinge Teater. Om någon medlem vill ansluta till museet så är ni välkomna, maila mig och anmäl
dig. Med början kl 13.00 den 26 juni. Alla medlemmar är välkomna

GDPR 2018.
Beträffande GDPR så har föreningen fastställt reglerna för medlemmar, styrelse, revisor,
bidragsgivare samt sponsorer. Allt om detta finns att läsa på hemsidan.

Njut nu av den härliga sommaren som ligger framför oss.
Tack så länge.

Göran Blohm
Ordförande

