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Svensk-Lettiska föreningens verksamhetsplan för 2010 
 
 

• Etablera ett närmare samarbete med andra föreningar/organisationer som har 
Lettland på det ena eller andra sättet som huvudmål i deras verksamhet. 

 
• Genomföra minst tre medlemsmöten. 

 
• Sända ut 3-4 medlemsblad under året. 

 
• Genomföra Baltikumdagen den 11 september 2010, försöka denna gång att få 

besökare som kommer utanför Stockholms närområde 
 

• Samarbete med hjälp- och stödföreningar 
 

• Utarbeta en strategi hur vi kan få yngre att bli medlemmar i föreningen. 
 

• Aktivt deltagande på Facebook och andra aktiviteter på nätet. 
 

• Uppdatera föreningens stadgar, utarbeta förslag till stadgeändringar till nästa 
årsmöte. 
 

• Erbjuda Lettiska Ambassaden aktiv hjälp med höstens Lettiska val. 
 

• Hitta en central lagringsplatts för föreningens böcker och inventarier. 
 
 
 
 
Styrelsen 
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2009   
  
Föreningen hade sitt årsmöte den 1 april 2009 i Lettiska Hjälpkommitténs lokaler i Stockholm. 
 
Styrelsen har under året haft följande ledamöter: ordförande: Martin Ancons, vice ordförande: Conny 
Mörke, sekreterare: Astrid Sköldebring, kassör: Lars Hjeltman, Diana Krumins Engstedt och Maija 
Grinbergs. Ledamoten Rita Sprudz avsade sig sin uppgift och uppgiften övertogs av suppleanten Leo 
Eriksson. Även Kjell Rindar har varit suppleant i årets styrelse.  Valdis Pavulans adjungerades till 
styrelsen enligt styrelsebeslut den 2009-12-16. 
 
Revisorer har Göran Grahn och Jan Lennmarker varit. 
 
Valberedningen har haft Rune Bengtsson som sammankallande ledamot samt Mitzi Gibson.  
Båda avsade sig sedermera sina uppdrag i valberedningen.  
 
Verksamheten 
Styrelsen har sammanträtt vid 8 tillfällen under året. 
 
Medlemsbladet har utkommit vid 3 tillfällen.    Under året har Nät- Nytt som är ett nyhetsbrev skickas 
ut till medlemmarnas e-postadresser. 
 
Föreningen finns nu aktiv på de sociala nätverken Twitter och Facebook på internet.  
 
Via våra kontaktuppgifter på hemsidan får vi förfrågningar av många olika slag, något som tyder på att 
det finns ett behov i Sverige att söka information om Lettland och kontakter i landet. 
 
Under året har föreningen förmedlat fondmedel på 20000 SEK till Lettlands Röda Kors. 
 
Föreningen har under 2009 inbjudit till medlemsmöten på olika teman: 
 

1) Filmvisning av filmen ”The Soviet Story” i LPK:s lokal den 6 maj.  
2)  Baltikumdagen ordnades för tredje året i rad den 19 september tillsammans med våra 

estniska och litauiska kollegor samt Grödinge hembygdsförening i Vårsta/Tumba. Böcker 
såldes samt filmvisning skedde. 

3) Filmvisning Frihetens Hjälte / Rīgas sargi visades i samarbete med LPK den 2 december. 
 
Medlemsantalet var vid årets slut 110 samt 1 hedersmedlem. 
 
  Den brukliga julgåvan har i år varit i form av boken Som ekens rot till vatten av Knuts Skujenieks.  
 
Stockholm    2010-04-21 
 
Martin Ancons   Lars Hjeltman   Astrid Sköldebring 
 
Conny Mörke   Diana Krumins Engstedt  Maija Grinbergs 
 
  
Leo Eriksson  Kjell Rindar 
 
 


