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Styrelsens sammansättning

Styrelsen har under året bestått av:

Stefano Giangiacomo, ordförande och ledamot  i Baltiska samarbetsgruppen

Staffan Nordström, viceordförande och fondmedelsansvarig

Carl Olén, kassör

Conny Mörke, webbansvarig

David Lindén, ledamot

Maija Grinbergs, medlemsansvarig

Mara Strautmane, ledamot

Övriga funktionärer

Vija Kalnins Skogum, revisor

Andrejs Ritums, revisor

Andris Rozenbachs, revisorssuppleant

Malin Engstedt, valberedare

Daina Zaidi, valberedare

Peteris F Timofejefs, valberedare

Styrelsemöten

Under verksamhetsåret 2021 har styrelsen genomfört 3 protokollförda sammanträden, varav 1 var
konstituerande.

http://www.svensklettiska.se/


Föreningens medlemstal

Föreningen hade under året 19 betalande medlemmar (18 enskilda personer och 1 juridisk person),
samt 2 hedersmedlemmar.

Föreningens medlemsavgift

Avgiften var 150 kronor för enskild person 2021 och 500 kronor för juridiska personer.

Kung Carl Gustafs stiftelse, Kungafonden

Föreningen fick inga medel detta verksamhetsår.

Medlemsbladet

Föreningens nyhetsblad har förmedlats digitalt till medlemmarna 2 gånger under året.

Webbsidan har uppdaterats löpande med inbjudningar och rapporteringar. Inbjudningar till
medlemsmöten har förmedlats medlemmarna också i särskilda mejlutskick.

Sociala medier

Medlemmar har informerats löpande om nyheter inom föreningen och vänföreningar också via sociala
medier. I Facebook har både medlemmar och andra intresserade gjort inlägg i den öppna gruppen.

MEDLEMSMÖTEN OCH EVENEMANG

Letternas riksförbund har välvilligt, liksom under tidigare år, ställt sina lokaler på Wallingatan i
Stockholm till förfogande för föreningens styrelse- och medlemsmöten. På grund av den pågående
pandemin genomfördes aktiviteterna utomhus eller online.

Barrikadernas 30 år. Den 13 januari inföll 30-årsdagen av januarihändelserna i Vilnius och resandet
av barrikaderna i Riga. SLF uppmärksammade årsdagen med ett onlineevenemang med Gunnar
Hökmark som talare.



Grannland Belarus. Det 17 mars behandlades det aktuella läger i Belarus i ett direktsänt
panelsamtal med Dmitri Vasserman, ordförande i Sveriges Belarusier, och Evelin Tamm,
viceordförande i Sverigeesternas Riksförbund.

Manifestation på Norrmalmstorg. Den årliga manifestationen, som brukar hållas i slutet av augusti,
ägde rum i år den 16 september och sammanföll med statsbesöket av Estlands, Lettlands och
Litauens talmän till 30 års minne av återupptagna diplomatiska förbindelser mellan Sverige och
Baltikum. Sveriges talman deltog också i evenemanget.

Baltikumdagen 2021. Efter ett års uppehåll på grund av pandemin kunde Baltikumdagen arrangeras
igen den 18 september, på Hersby hembygdsgård i Sollentuna. Sedvanliga folkdans- och
sånguppträdanden inleddes av introduktionstal av de baltiska ländernas ambassadörer i Sverige,
talmännen i Estlands och Estlands parlament, samt Litauens vicetalman. Ingegerd Hjeltman prisades
under dagen med diplom för hennes insats i att starta Baltikumdagen tillsammans med sin aldrig
glömda make.

Årsmötet 2021. Årsmötet 2021 senarelades i hopp om mindre strikta restriktioner och genomfördes
digitalt den 17 december. Mötets arbete inleddes med en medlemsträff med Lettlands nytillträdda
ambassadör Ilze Ruse. Ambassadören och SLF styrelsen samtalade om utökat samarbete mellan
ambassaden och föreningen.

Övriga aktiviteter

Eftersom de lettiska föreningarna var huvudarrangörer till årets upplaga av Baltikumdagen, deltog
Stefano i evenemangets planeringsmöten som SLF representant.

SLF representerades av ordföranden också i en träff med Lettlands president den 20 juni,
Sweden-Latvian Business Forum den 22 juni, samt på Estlands årliga självständighetsfirande.
Samtliga evenemang genomfördes digitalt.

Ambassadör Marger Krams avslutade sin ämbetsperiod med en avtackningsreception på
ambassaden den 8 september, där ordförande i samtliga lettiska organisationerna i Sverige var
inbjudna. Ordförande Stefano emottog en hedersutnämning för samarbetet mellan Svensk-Lettiska
Föreningen och Lettlands ambassad under Krams ämbetsperiod.

H.E. Ilze Ruse inledde sin ämbetsperiod med en reception där representanter för de lettiska
organisationer var inbjudna tillsammans med andra diplomater. För Svensk-Lettiska Föreningen
deltog Stefano Giangiacomo och konsul Staffan Nordström.

Samarbetande föreningar

Letternas riksförbund har liksom varje år erbjudit sina lokaler till styrelsemöten och medlemsträffar. På
grund av det pandemiska läget kunde årets evenemang genomföras endast utomhus eller digitalt.

Baltiska Samarbetsgruppen har hållit kontakt löpande under verksamhetsåret.

Sveriges Belarusier lades till den långa listan av samarbetande föreningar.
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