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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

Styrelsens sammansättning
Styrelsen har under året bestått av:
Stefano Giangiacomo, ordförande och ansvarig för kontakterna med Baltiska samarbetsgruppen
Martin Ancons, viceordförande
David Lindén, sekreterare och ledamot
Luksma Ogunnaike, kassör och ledamot
Conny Mörke, webbansvarig och ledamot
Staffan Nordström, fondmedelsansvarig och 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 2019 har styrelsen genomfört 4 protokollförda sammanträden, varav ett
var konstituerande.

Föreningens medlemstal
Föreningen hade under året 43 betalande medlemmar, samt två hedersmedlemmar. 
Föreningen  samverkade  med  14  föreningar  med  intresse  för  och  kopplingar  till  de  baltiska
länderna:  Sverigeesternas  riksförbund,  Förbundet  Lettland-Sverige,  Lettiska  riksförbundet  i
Sverige,  Lettlands  ambassad,  Lettlands  Vänner,  Svensk-Litauiska  riksföreningen,  Livslust,
Nordiska  informationskontoret,  Nätverk  Sverige-Lettland,  Svensk-Litauiska  Riksföreningen,
Upplysningen  om  kommunismen,  UOK,  Vänskapsförbundet  Sverige-Estland,
Estlandssvenskarnas kulturföreningen SOV och Baltiska gruppen i riksdagen.
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Föreningens medlemsavgift
Avgiften var 150 kronor för enskild person 2018 och 500 kronor för juridiska personer.

Föreningens verksamhet
Årsmötet  2019  genomfördes  den 11  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.

Baltikumdagen 2019
För tredje gången i historien genomfördes Baltikumdagen i Sollentuna på Hersby hembygdsgård
i  samverkan med dess huvudman Sollentuna hembygdsförening.  Som tidigare samverkade vi
med  den  Baltiska  samarbetsgruppen:  Svensk-Lettiska  föreningen,  Letternas  Riksförbund  i
Sverige ZLA, Sverige-esternas Riksförbund, Sverigeesternas kulturföreningen SOV, och Svensk-
Litauiska  riksföreningen  som  var  huvudansvariga  2019  den  9  september  då  evenemanget
genomfördes. 

Föreningens medlemsmöten
Årsmötet den 11 april föregicks av ett medlemsmöte inlett på engelska av ambassadör Marģers
Krams. Krams talade om det aktuella läget i Lettland, som hade hållit presidentval och fått en ny
regering under det gånga året.
Fredag  23  augusti  arrangerades,  i  samverkan  med  övriga  föreningar  inom  Baltiska
samarbetsgruppen, den sedvanliga minnesdagen av Molotov-Ribbentroppakten. Årets upplaga
arrangerades  mer  högtidligt  än  vanligt,  i  och  med  den  var  paktens  80-årsdag,  tillika  30-
årsdagen av den mänskliga kedjan mellan Tallinn och Vilnius 1989, som blev en vändpunkt i
Baltikums  befrielsekamp  mot  Sovjet.  Den  årliga  manifestationen  på  Norrmalmstorg  följdes
således av ett extraprogram inomhus på Estniska huset, där publiken kunde bland annat lyssna
på stämningsfulla historiska föreläsningar av Patrik Oksanen och David Lindén.

Kung Carl Gustafs stiftelse, Kungafonden
Föreningen fick inga medel detta verksamhetsår. 

Medlemsbladet
Föreningens nyhetsblad har förmedlats digitalt till medlemmarna en gång under året.
Webbsidan  har  uppdaterats  löpande  med  inbjudningar  och  rapporteringar.  Inbjudningar  till
medlemsmöten har förmedlats medlemmarna också i särskilda mejlutskick.

Samarbete med Lettlands ambassad
Föreningen fortsätter att ha regelbunden kontakt med Lettlands ambassad.

Sociala medier
Medlemmar har informerats löpande om nyheter inom föreningen och vänföreningar också via
sociala medier. I Facebook har både medlemmar och andra intresserade gjort inlägg i den öppna
gruppen.
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Baltiska samarbetsgruppen 
Arbetet  2019  har  varit  mindre  intensivt  än  under  jubileumsåret  2018.  Desto  viktigt  var
samarrangemanget av Baltikumdagen i Sollentuna och firandet av den Baltiska Vägens 30 år.

Sweden-Latvia Cooperation Fund
Stefano och David närvarade när Sweden-Latvia Cooperation Fund prsenterades på Estniska
Huset den 18 december. Staffan är ledamot i fondens styrelse. 

Övrigt
Svensk-Lettiska föreningen representerades av Stefano när Estlandssvenskarnas kulturförening
SOV firade sitt 110 års jubileum den 2 februari och vid estniska nationaldagsfirandet den 16
februari.
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