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Svensk-Lettiska föreningen 
www.svensklettiska.se 
 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017 
 
Styrelsens sammansättning 
Styrelsen har under året bestått av: 
Martin Ancons, ordförande 
Conny Mörke, vice ordförande och webbansvarig 
Mudite Hoogland Krasts, kassör och ledamot 
Malin Engstedt, sammanhållande för sekreterarfrågor och suppleant 
Stefano Giangiacomo, ledamot 
Inese Gredzena, ledamot 
Ingegerd Hjeltman, ledamot 
Diana Krumins Engstedt, ledamot 
Maija Grinbergs, suppleant 
Mara Strautmane, suppleant 
 
Övriga funktionärer 
Vija Kalnins Skogum, revisor 
Andrejs Ritums, revisor 
Kerstin Aronsson, revisorssuppleant 
Andris Rozenbachs, revisorssuppleant 
Daina Zaidi (sammankallande) 
Atis Lukins, valberedare (avgick under året) 
 
Styrelsemöten 
Under verksamhetsåret 2017 har styrelsen genomfört sju protokollförda sammanträden varav 
ett var konstituerande.  
 
Föreningens medlemstal 
Föreningen hade under året 119 medlemmar, inklusive två hedersmedlemmar. Föreningen 
samverkade med 13 föreningar med intresse för och kopplingar till de baltiska länderna: 
Sverigeesternas förbund, Förbundet Lettland-Sverige, Lettiska riksförbundet i Sverige, 
Lettlands ambassad, Lettlands Vänner, Litauiska föreningen i Sverige, Livslust, Nordiska 
informationskontoret, Nätverk Sverige-Lettland, Svensk-Litauiska Riksföreningen, 
Upplysningen om kommunismen, UOK, Vänskapsförbundet Sverige-Estland och Baltiska 
gruppen i riksdagen. 
 
Föreningens medlemsavgift 
Avgiften var 150 kronor för enskild person 2017 och 500 kronor för juridiska personer. 
 
Föreningens verksamhet 
Årsmötet 2017 genomfördes den 27 april i Letternas Riksförbunds lokaler i Estniska Huset, 
Wallingatan 34 i Stockholm. 
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Letternas Riksförbund 
Förbundet har välvilligt, liksom under tidigare år, ställt sina lokaler på Wallingatan i 
Stockholm till förfogande för föreningens styrelse- och medlemsmöten. 
 
Baltikumdagen 2017 
För andra gången i historien genomfördes Baltikumdagen i Sollentuna på Hersby 
hembygdsgård i samverkan med dess huvudman Sollentuna hembygdsförening. Som tidigare 
samverkade vi med den så kallade Baltiska samarbetsgruppen: Svensk-Lettiska föreningen, 
Letternas Riksförbund i Sverige, ZLA, Litauiska föreningen i Sverige, Svenska Odlingens 
Vänner, SOV, och Sverigeesternas Riksförbund som var huvudansvariga 2017 den 9 
september då evenemanget genomfördes.  
 
Föreningen hade bemannade informations- och bokbord under hela Baltikumdagen liksom det 
årliga lotteriet, under ledning av Mudite Hoogland-Krasts, där Tallink Silja Line för sjunde 
gången sponsrade med kryssningspriser. 
 
Det allmänna omdömet var att Baltikumdagen 2017, som invigdes av Estlands ambassadör 
Merle Pajula, var lyckad med sitt starka musik- (körer, folkdans, spelmän, dans och 
musikensembler) och matinslag samt med gynnsamt väder. 
 
Föreningens medlemsmöten 
Föreningen genomförde två medlemsmöten under 2017 och ett genomförs i april 2018 
förstärkt till jubileumsföreläsning i samverkan med Lettiska Pensionärsföreningen i 
Stockholm: 

• 15 januari talade Else Andersson, Frälsningsarmén, om sin bok De osedda barnen 
• 14 september berättade arkitekt Katinka Schartau om lettiska Kuldigas arbete med att 

vårda sin byggnadshistoria och utnämnas till världsarv 
• 5 april 2018 genomförs en jubileumsföreläsning med historikern och författaren 

Gunnar Wetterberg om Baltikum i det svenska riket – stormaktens början och slut. 
 
Till jubileumsföreläsningen sammanställs en marknadsföringsplan där bland annat en annons 
i Dagens Nyheter och medie- och kalendariebearbetning ingår. 
 
Prins Carl Gustafs stiftelse, Kungafonden 
Föreningen ansökte och fick 15 000 kronor för att fira Lettlands 100-åriga självständighet 
med bland annat föredrag av svenska historiker, som det formuleras i fondens brev till 
föreningen. 
 
Medlemsbladet 
Föreningens nyhetsblad har förmedlats digitalt till medlemmarna två gånger under året. 
 
Samarbete med Lettlands ambassad 
Föreningen fortsätter att ha regelbunden kontakt med Lettlands ambassad. 
 
Sociala medier 
Föreningen finns aktivt på Facebook där både medlemmar och andra intresserade gör inlägg i 
den öppna gruppen. 
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Baltiska samarbetsgruppen och 100-årsjubileet 
Med anledning av de baltiska ländernas självständighetsförklaringar 1918 har samarbetet 
intensifierats (se deltagande föreningar ovan). Att få arrangera 2018 års Baltikumdag med 
jubileumstema på Skansen är ett viktigt mål som har uppnåtts.  
 
Baltiska samarbetsgruppen arrangerade också konferensen Security Challenges in the Baltic 
Sea Region på Norra Latin i april 2017 och dessutom ett möte under hösten mellan 
föreningarnas representanter och de baltiska ländernas tre nytillträdda ambassadörer. 
 
Pax Baltica 
Föreningen skickade en representant till den årliga konferensen Pax Baltica i Karlskrona vars 
tema 2017 var Europa efter supervalåret. Seminariet belystes i muntliga rapporter till 
styrelsen och i ett par artiklar i Medlemsbladet 1, 2018. 
 
Bidrag till Lettlands Röda Korset/Ogreskommittén 
2016 och 2017 förmedlade Svensk-Lettiska föreningen bidrag till kommitténs 
hjälpverksamhet med varma måltider till behövande i Ogre i Lettland. LSK Ogres 
verksamhetsdirektör rapporterade om verksamheten i Medlemsbladet 1, 2018. 
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