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Svensk-Lettiska föreningen 

www.svensklettiska.se 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 

 

Styrelsens sammansättning 

Styrelsen har under året bestått av: 

Martin Ancons, ordförande. 

Conny Mörke, vice ordförande och webbansvarig 

Mudite Hoogland Krasts, kassör och ledamot  

Diana Krumins Engstedt , sekreterare samt fondmedelansvarig (Fram till 11 december 2018) 

Stefano Giangiacomo, ledamot samt ansvarig för kontakterna med Baltiska sammarbetsgruppen.  

Aiga Giangiacomo, ledamot 

Ingegerd Hjeltman, ledamot 

Maija Grinbergs, suppleant och medlemsansvarig 

Mara Strautmane, suppleant 

 

Övriga funktionärer 

Vija Kalnins Skogum, revisor 

Andrejs Ritums, revisor 

Kerstin Aronsson, revisorssuppleant 

Andris Rozenbachs, revisorssuppleant 

Malin Engstedt valberedare  

Daina Zaidi, valberedare  

 

Styrelsemöten 

Under verksamhetsåret 2018 har styrelsen genomfört 8 protokollförda sammanträden varav ett var 

konstituerande.  

 

Föreningens medlemstal 

Föreningen hade under året 69 medlemmar, samt 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 2018 och 500 kronor för juridiska personer. 

 

Föreningens verksamhet 

Årsmötet 2018 genomfördes den 17 april i Letternas Riksförbunds lokaler i Estniska Huset, 

Wallingatan 34 i Stockholm. 

 

Letternas Riksförbund 

Förbundet har välvilligt, liksom under tidigare år, ställt sina lokaler på Wallingatan i Stockholm till 

förfogande för föreningens styrelse- och medlemsmöten. 

 

 

http://www.svensklettiska.se/
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Baltikumdagen 2018 

Årets upplaga av Baltikumdagen arrangerades i större skala på Skansen som en del av100 års jubilé 

firande av Lettlands, Estlands och Litauens självständighetsförklaring 1918.  

Den fjortonde Baltikumdagen inleddes med gratulationstal av Sveriges, Estlands, Lettlands och 

Litauens utrikesministrar. De tre baltiska ländernas Sverigeambassadörer var också närvarande. 

Tusentals Skansenbesökare följde det sedvanliga programmet med körer, folkdans och spelmän, 

samt hantverk och provning av baltiska delikatesser. 

På Baltikumdagen före de baltiska utrikesministrarna talade Sveriges utrikesminister Margot 

Wallström som överlämnade 10 miljon SEK till var och en av de Baltiska länderna. Dessa skall 

förvaltas i en stiftelse som skall stödja svensk-baltiskt utbyte framförallt för ungdom. Dessa skall 

förvaltas i en stiftelse som skall stödja svensk-baltiskt utbyte framförallt för ungdomen. Som kutym 

arrangerades evenemanget inom Baltiska samarbetsgruppen: Svensk-Lettiska föreningen, Letternas 

Riksförbund i Sverige, ZLA, Litauiska föreningen i Sverige, Svenska Odlingens Vänner, SOV, och 

Sverigeesternas Riksförbund.  

 

Föreningens medlemsmöten 

Föreningen har genomfört två medlemsmöten under året: 

 

 Historiska möten 

 

5 april genomförs en jubileumsföreläsning med historikern och författaren Gunnar 

Wetterberg om Baltikum i det svenska riket – stormaktens början och slut. Evenemanget 

besöktes av ovanligt många. Den genomfördes i samarbete med Lettiska 

Pensionärsförbundet som bidrog med hälften av kostnadera. 

 

4 september genomförs en jubileumsföreläsning med historikern och författaren David 

Lindén om Sverige-Lettland – den gyllene frihetstiden. 

 

Kung Carl XVI Gustafs stiftelse, Kungafonden 

Föreningen fick inga medel detta verksamhetsår.  

 

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.  

 

Baltiska samarbetsgruppen och 100-årsjubileet 

Med anledning av de baltiska ländernas självständighetsförklaringar 1918 har samarbetet 

intensifierats. Att få arrangera 2018 års Baltikumdag med jubileumstema på Skansen är ett viktigt 

mål som har uppnåtts.  

 

Övrigt  
Svensk-Lettiska föreningen har ekonomiskt bidragit med 2000 kr till Baltisk poesiafton 7 november 

på Stockholms stadsbibliotek, 

3000 kr till firande av Lettlands Nationaldag i Stockholm 10 november och 2000 kr till Baltisk 

bokutställningen på Stockholms stadsbibliotek 26 november. Alla tre evenemangen anordnades 

med anledning av de Baltiska staternas 100 års jubilé. 
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Martin Ancons  Conny Mörke 

 

 

Stefano Gianciacomo  Aiga Giangiacomo   

 

 

Ingegerd Hjeltman  Mudite Hoogland Krasts 

 

 

Maija Grinbergs  Mara Strautmane 

 


