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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
Styrelsens sammansättning
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
Martin Ancons, ordförande
Conny Mörke, vice ordförande, tillika webbansvarig
Malin Engstedt, sekreterare och styrelsesuppleant
Diana Krumins Engstedt, ledamot
Mudite Hoogland Krasts, ledamot
Christer Larsson, ledamot
Ingegerd Hjeltman, ledamot
Janis Salts, ledamot
Maija Grinbergs, suppleant
Mara Strautmane, suppleant
Övriga funktionärer
Vija Kalnins Skogum, revisor
Andrejs Ritums, revisor
Kerstin Aronsson, revisorsuppleant
Andris Rozenbachs, revisorsuppleant
Daina Zaidi, valberedare (sammankallande)
Atis Lukins, valberedare
Styrelsemöten
Under verksamhetsåret 2016 har styrelsen genomfört åtta protokollförda
sammanträden varav ett konstituerande.
Föreningens medlemsantal
Föreningens medlemsantal är 96 medlemmar 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 2016 varit 150 kronor för enskild person och 500 kronor för
juridisk person.

Föreningens verksamhet
2016 års årsmöte genomfördes den 26 april i Letternas Riksförbunds lokaler i
Estniska huset, Wallingatan 34, 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 10 september 2016
Årets upplaga av Baltikumdagen, för första gången i Sollentuna på Hersby
hembygdsgård i samverkan med Sollentuna hembygdsförening, var ett
samarrangemang mellan Svensk-Lettiska Föreningen, Letternas Riksförbund i
Sverige ZLA, Litauiska föreningen i Sverige, Svenska Odlingens Vänner SOV och
Sverigeesternas Riksförbund. Organisationerna ovan kallas för Baltiskt
samarbetsgruppen. Svensk – Lettiska föreningen var huvudansvarig 2016 och Conny
sammankallade med stöd ifrån Diana och Martin.
Svensk-lettiska föreningen hade informationsbord och bokbord bemannade hela
Baltikumdagen som invigdes av Lettlands ambassadör Gints Jegermanis.
Svensk – Lettiska Föreningen tackar Tallink Silja Line för kryssningssponsringen
för sjätte året i rad till lotteriet som Mudite Hoogland Krasts höll i.
Eftersom vi fick stöd från ”Kungafonden” för att nå ut till nyanlända sammanställdes
under våren en lista från Sollentuna kommun över ett tjugotal föreningar med något
slags invandraranknytning. Tanke var att nå invandrare och nyanlända i Sollentuna
med omnejd. I juni vände sig Martin Ancons i ett brev till dem och hälsade
välkommen till Baltikumdagen. En affisch producerades som fanns på tavlor runt
Sollentuna kommun. Vi skickade ut information till Sollentuna kommun och till de två
lokaltidningarna som båda tog in information i sina kalendarier. Vi informerade ii
sociala medier och på föreningens webbplats och skickade ut ett pressmeddelande
som publicerades i en av lokaltidningarna.
Föreningens medlemsmöten
Under året har föreningen genomfört tre medlemsmöten utöver årsmöte och
Baltikumdag:
27 oktober på lettiska ambassaden med lettiska professorn i psykiatri Gunta Ancane
som lettiska pensionärsföreningen ordnat
1 december Kalle Kniivilä tillsammans med övriga föreningar Sverigeesternas
Riksförbund och Litauiska föreningen i Sverige.
15 februari 2017 Elise Andersson
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.

Föreningens medlemsblad har skickats till medlemmarna tre 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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