Verksamhetsberättelse för år 2019
Styrelsen för Johan Nordlander-sällskapet får härmed avge följande berättelse över sällskapets verksamhet under 2019.
Styrelseledamöter samt övriga funktionärer har under året varit följande:
Ordförande
Lars-Erik Edlund
Vice ordförande
Cuno Bernhardsson
Skattmästare
Carina Strömberg
Sekreterare
Anders Persson
Vice sekreterare
Robert Eckeryd
Redaktör
Susanne Haugen
Klubbmästare
Maud Widing
Vice klubbmästare
Helena Haage (adjungerad av styrelsen)
Övriga ledamöter
Anders Haglund och Samuel Sundvall
Adjungerade ledamöter Daniel Andersson
Lars-Gunnar Olsson
(adjungerade av styrelsen)
Revisorer
Monika Nygren-Sténs och Clas Fries
Revisorssuppleant
Bo Nilsson
Valberedning
Margareta Bergvall, Karin Holmgren, Ulf Lundström och
Ola Wennstedt (sammankallande).
Under året har styrelsen hållit fem protokollförda sammanträden: 25 februari, 20 maj
(styrelsens konstituerande möte), 20 maj, 30 september samt 9 december.
Årsmötet hölls lördagen den 13 april i Rådhussalen, Piteå museum, och föregicks av en
utflykt till bl.a. Furunäsets Hotell & Konferens (tidigare Furunäsets sjukhus) där antikvarien Anna Elmén Berg samt årets kulturpristagare Åke Berggren mötte upp. Ordförande Lars-Erik Edlund öppnade mötet och hälsade alla välkomna. Efter årsmötesförhandlingarna utdelade ordförande 2019 års kulturpris för ”framstående norrländsk kulturforskning” till lokalhistorikern Åke Berggren med följande prismotivering: ”Han
tilldelas Johan Nordlander-sällskapets kulturpris för sina gedigna insatser för att beskriva Piteå och Pitebygdens lokala historia i ett nordsvenskt och rikssvenskt perspektiv.
Han har i sitt forskningsarbete arbetat med en rad äldre källor som han mycket skickligt
tolkar. Genom hela sin produktion uppvisar han gedigna källkunskaper som gör att han
förmår anlägga nya infallsvinklar på bygdens historia.” Efter utdelandet föreläste Åke

Berggren över ämnet: ”Peter Djäken träder fram ur medeltidens dunkel – hur man erövrar sin historia.”
Den sjunde Vilhelmina-biennalen genomfördes 23–24 september 2019 på Hotell Wilhelmina. Arrangörer var främst Kungl. Gustav Adolfs Akademien och Vilhelmina
kommun med Johan Nordlander-sällskapet och en del lokala föreningar som medarrangörer. Symposiets tema var ”Vardagsliv i kåta och stuga” och i likhet med tidigare år
innehöll programmet intressanta föredrag med kvalificerade föreläsare. Symposierna
lockar alltid en stor publik och totalt deltog 125 personer, varav 80 kvinnor och 45 män.
Av deltagarna kom 30 % från Vilhelmina, medan resterande 70 % kom från andra orter
runt om i landet.
Johan Nordlander-sällskapet högtidlighöll samtidigt sällskapets 40-årsjubileum med en
inledande tillbakablick av sällskapets ordförande Lars-Erik Edlund, som var med och
grundade sällskapet 1979.
Under året har två innehållsdigra och läsvärda dubbelnummer av sällskapets tidskrift
Oknytt utkommit.
Försäljningen av Johan Nordlander-sällskapets böcker och skrifter uppgick under året
till sammanlagt 16 380 kr, varav 9 200 kr avser boken Umeå 1314–2014 och 7 180 kr
övriga publikationer. Vid Vilhelmina-biennalen såldes böcker för 3 150 kr.
I god tid före Vilhelmina-biennalen utgavs symposiebidragen från 2017, Nybyggarliv.
Berättelser om en tid och en bygd utgivna av Susanne Haugen som nr 31 i sällskapets
skriftserie. Utgivningen kunde genomföras med bidrag från Kung. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.
Medel från Tuuli Forsgrens Minnesfond utdelades inte under 2019.
Johan Nordlander-sällskapets sammanlagda medlemsantal uppgick vid årets slut till
409, varav enskilda medlemmar 345 personer, resterande avser bibliotek och institutioner. Bland nya medlemmar märks Stiftelsen Nordiska museet och Föreningsarkivet i
Jämtlands län.
Årsavgiften på 200 kronor har behållits oförändrad.
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