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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015
Styrelsens sammansättning
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
Martin Ancons, ordförande
Conny Mörke, vice ordförande, tillika webbansvarig
Malin Engstedt, sekreterare
Diana Krumins Engstedt, ledamot
Mudite Hoogland Krasts, ledamot
Christer Larsson, ledamot
Liene Ledaine, ledamot
Maija Grinbergs, suppleant
Mara Strautmane, suppleant
Astrid Klavins Sköldebring, suppleant
Övriga funktionärer
Peteris Timofejevs-Henriksson, revisor
Björn Stockman, revisor
Vija Freimanis, revisorsuppleant
Dzintra Straubergs, revisorsuppleant
Sarmite Andersons, valberedare (sammankallande)
Daina Zaidi, valberedare
Styrelsemöten
Under verksamhetsåret 2015 har styrelsen genomfört sju protokollförda
sammanträden varav ett konstituerande (21 januari, 18 mars, 2 juni, 26 augusti, 29
september, 4 november och 8 december).
Föreningens medlemsantal
Föreningens medlemsantal är 82 personer varav två är hedersmedlemmar. Därtill
samverkar föreningen med tretton organisationer med intresse för/kopplingar till
Baltikum: Sverigeesternas förbund, Förbundet Lettland-Sverige, Lettiska
riksförbundet i Sverige, Lettlands ambassad, Lettlands Vänner, Litauiska föreningen i
Sverige, Livslust, Nordiska informationskontoret, Nätverk Sverige-Lettland, SvenskLitauiska Riksföreningen, UOK Upplysning om kommunismen, Vänskapsförbundet
Sverige-Estland och Baltiska gruppen i riksdagen.
Föreningens medlemsavgift
Avgiften har under år 2014 varit 150 kronor för enskild person och 500 kronor för
juridisk person.

Föreningens verksamhet
2015 års årsmöte genomfördes den 28 april i Letternas Riksförbunds lokaler i
Estniska huset, Stockholm. Efter årsmötet berättade arkitekten Andrejs Legzdiņš om
sitt liv och sitt verk som innehåller allt från att delta i att skapa de fem
Hötorgsskraporna i Stockholm till det nya universitetet i Frescati i Stockholm.
Letternas Riksförbund
I likhet med tidigare år har Letternas Riksförbund välvilligt ställt sina lokaler på
Wallingatan i Stockholm, till förfogande för föreningens styrelse- och medlemsmöten
Baltikumdagen 5 september 2015
Årets upplaga av Baltikumdagen ute i Grödinge var ett samarrangemang mellan
Svensk-Lettiska Föreningen, Litauiska föreningen i Sverige, Sverigeesternas
förbunds lokalförening i Nynäshamn samt Grödinge hembygdsförening.
Föreningarna hade informationsbord och bokbord bemannade hela Baltikumdagen
som invigdes av Litauens ambassadör Eitvydas Bajarunas.
Conny, Diana och Martin ifrån styrelsen höll i kontakten med ovan nämnda
organisationer under 2015.
Svensk – Lettiska Föreningen tackar Tallink Silja Line för kryssningssponsringen
för femte året i rad till lotteriet som Mudite Hoogland Krasts höll i.
Föreningens medlemsmöten
Under året har föreningen genomfört tre medlemsmöten utöver årsmöte och
Baltikumdag:
18 februari: Johan Eellend, säkerhetspolitisk analytiker från Totalförsvarets
forskningsinstitut, FOI, talade bland annat om Rysslands strävan att nå politiskt
inflytande i Baltikum och den militära uppbyggnaden i dess närområde.
7 april: Ambassadör Henrik Landerholm, Sveriges ambassadör i Lettland, talade på
Lettlands ambassad om Lettland i skuggan av kriget i Ukraina inför en stor publik.
14 oktober: Föreningen arrangerade en föredragskväll på Lettlands ambassad om
lettisk konst tillsammans med Lettiska Pensionärsföreningen och ambassaden.
Föredraget hölls i anslutning till att utställningen Symbolism och dekadans på
Waldemarsudde pågick. Vi gästades av de lettiska intendenterna Dace Lamberga
och Ginta Gerharde-Upeniece från Lettlands nationella konstmuseum i Riga.
Kung Carl XVI Gustafs stiftelse, ”Kungafonden”
Föreningen har ansökt och fått medel från Kungafonden (20 000 respektive 10 000
kronor) för att bidra till Röda korsets soppkök i Riga och för att utveckla
Baltikumdagen 2016. Avsikten är bland annat att via Baltikumdagen nå ut till grupper
som nyanlända till Sverige.
Pax Baltica
Föreningens Christer Larsson deltog i 2015 års Pax Baltica i Karlskrona med tema
Slaget om sanningen. Pax Baltica är ett brett samarbetsprojekt som leds av
Allmänna försvarsföreningen i Karlskrona. Syftet är att diskutera ekonomi, historia,
kultur och miljö i ett Östersjöperspektiv. Dignitärer, forskare, diplomater, journalister,
militärer, tjänstemän, studenter och allmänhet samlades som vanligt under två dagar
och Christer rapporterade via Medlemsbladet och Facebook.

Lars Hjeltman
Föreningens mångårige styrelseledamot och sekreterare Lars Hjeltman, avled i
november 2015. Lars var motorn bakom Baltikumdagen, bidragen från Kungafonden
och många andra viktiga aktiviteter och projekt. Föreningen hedrade honom och
hans familj på flera sätt: vår styrelseledamot Diana Krumins Engstedt talade på
begravningen, där föreningen bidrog med ett blomsterarrangemang, den 18
december. I talet betonades bland annat Lars viktiga gärning som stöttepelare i
föreningen.
Föreningens medlemsblad har skickats till medlemmarna fem gånger under
verksamhetsåret.
Samarbete med Lettlands ambassad i Stockholm
Under året har föreningen haft fortsatt kontakt med Lettlands ambassad i Stockholm.
Sociala medier
Föreningen finns aktivt på nätverket Facebook.
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