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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 

 

 

 

Styrelsens sammansättning 
Efter årsmötet 2020 består styrelsen av: 

Stefano Giangiacomo, ordförande och ansvarig för kontakterna med Baltiska samarbetsgruppen 

David Lindén, viceordförande 

Conny Mörke, kassör och webbansvarig 

Staffan Nordström, fondmedelsansvarig  

Maija Grinbergs, medlemsansvarig 

Mara Strautmane, ledamot 

 

Övriga funktionärer 
Vija Kalnins Skogum, revisor 

Andrejs Ritums, revisor 

Kerstin Aronsson, revisorssuppleant 

Andris Rozenbachs, revisorssuppleant 

Malin Engstedt, valberedare 

Daina Zaidi, valberedare 

 

Styrelsemöten 
Under verksamhetsåret 2020 har styrelsen genomfört 5 protokollförda sammanträden, varav ett var konstituerande. 

Vid sidan om de formella sammanträden har styrelsen fört löpande dialog om diverse uppdateringar och verksamhetsplaneringen i sin 

Messengergrupp. 

 

Föreningens medlemstal 
Föreningen hade under året 26 betalande medlemmar, samt två hedersmedlemmar.  

Föreningen samverkade med 14 föreningar med intresse för och kopplingar till de baltiska länderna: Sverigeesternas riksförbund, 

Förbundet Lettland-Sverige, Lettiska riksförbundet i Sverige, Lettlands ambassad, Lettlands Vänner, Svensk-Litauiska riksföreningen, 

Livslust, Nordiska informationskontoret, Nätverk Sverige-Lettland, Svensk-Litauiska Riksföreningen, Upplysningen om kommunismen, 

UOK, Vänskapsförbundet Sverige-Estland, Estlandssvenskarnas kulturföreningen SOV och Baltiska gruppen i riksdagen. 

 

Föreningens medlemsavgift 
Avgiften var 150 kronor för enskild person 2018 och 500 kronor för juridiska personer. 

 

Föreningens verksamhet 
På grund av pandemin senarelades årsmötet 2020 till den 5 december. Medlemmarna sammanträdde digitalt via Zoom. 

 

Letternas Riksförbund 
Förbundet har välvilligt, liksom under tidigare år, ställt sina lokaler på Wallingatan i Stockholm till förfogande för föreningens styrelse- 

och medlemsmöten.  

Under året har SLF utlovats egen hylla att förfoga i biblioteket efter den planerade renoveringen. 

Samarbetet med ZLA har varit mer intensivt i år, i och med våra två föreningar hade utsetts till huvudarrangörer av Baltikumdagen 2020. 

 

Baltikumdagen 2020 
På grund av covid-restriktioner tvingades vi avboka Baltikumdagen innan hyresavtalets termer gick ut. Planeringen hade kommit till sin 

slutgiltiga fas och kommer till största del återbrukas i år 2021:s evenemang. 

 

Föreningens medlemsmöten 
Innan pandemin slog till i Sverige bjöds medlemmarna in till Bokförlaget Langenskiölds lokaler i Gamla Stan. Där presenterade David 

Lindén sin nyutkomna bok om Karin Månsdotter, med betoning på de baltiska aspekterna. 

Årsmötet den 5 december föregicks som kutym av ett medlemsmöte inlett på engelska av ambassadör Marģers Krams. Krams talade om 

det aktuella läget i Lettland, med särskild fokus på den dittills framgångsrika pandemihanteringen och hur EU:s stödpaket är tilltänkt att 

användas. 
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Kung Carl Gustafs stiftelse, Kungafonden 
Föreningen fick inga medel detta verksamhetsår.  

 

Medlemsbladet 
Föreningens nyhetsblad har förmedlats digitalt till medlemmarna två gånger under året. 

Webbsidan har uppdaterats löpande med inbjudningar och rapporteringar. Inbjudningar till medlemsmöten har förmedlats medlemmarna 

också i särskilda mejlutskick. 

 

Samarbete med Lettlands ambassad 
Föreningen fortsätter att ha regelbunden kontakt med Lettlands ambassad. 

 

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. 

 

Baltiska samarbetsgruppen  
Arbetet 2020 har fortsatt som vanligt, om än via digitala kanaler istället för fysiska möten.  

Förutom Baltikumdagen tvingades BSG ställa in också den sedvanliga manifestationen på Norrmalmstorg i slutet av augusti. 

 

Övrigt 
 

 

 

Stefano Giangiacomo    Cony Mörke 

 

 

David Lindén     Staffan Nordström 

 

 

Maija Grinbergs                    Mara Strautmane 

 


