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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
Styrelsens sammansättning
Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av:
Martin Ancons, ordförande
Conny Mörke, vice ordförande, tillika webbansvarig
Malin Engstedt, sekreterare
Diana Krumins Engstedt, ledamot
Mudite Hoogland Krasts, ledamot
Lars Hjeltman, ledamot
Liene Ledaine, ledamot
Maija Grinbergs, suppleant
Mara Strautmane, suppleant
Andrejs Ritums, suppleant
Övriga funktionärer
Peteris Timofejevs-Henriksson, revisor
Björn Stockman, revisor
Kerstin Aronsson, revisorsuppleant
Sarmite Andersons, valberedare (sammankallande)
Daina Zaidi, valberedare
Styrelsemöten
Under verksamhetsåret har styrelsen genomfört 8 protokollförda sammanträden
varav ett konstituerande (140205, 140318, 140402, 140604, 140820, 140920,
141119, 141022).
Föreningens medlemsantal
Föreningens medlemsantal är ca 90 stycken varav 2 hedersmedlemmar. Därtill
samverkar föreningen med 12 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 och
Vänskapsförbundet Sverige-Estland.
Föreningens medlemsavgift
Avgiften har under år 2014 varit 150 kronor för enskild person och 500 kronor för
juridisk person.
Föreningens verksamhet
2014 års årsmöte genomfördes 2014-04-02 i Letternas Riksförbunds lokaler i
Estniska huset, Stockholm.

Efter årsmötesförhandlingarna höll fil.dr. Peteris Timofejevs Henriksson ett kort
föredrag om hur Lettland införde sin biståndspolitik i början av 2000-talet. Detta
populärvetenskapliga föredrag är baserat på hans tidigare forskning om Lettlands
och Sloveniens biståndspolitik.
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 6 september 2014
Årets upplaga av Baltikumdagen ute i Grödinge var ett samarrangemang mellan
Svensk-Lettiska Föreningen, Litauiska föreningen i Sverige, Sverigeesternas
förbunds lokalförening i Nynäshamn samt Grödinge hembygdsförening.
Föreningarna hade informationsbord och bokbord bemannade hela Baltikumdagen.
Conny, Diana och Martin ifrån styrelsen höll i kontakten med ovan nämnda
organisationer under 2014.
Svensk – Lettisk Föreningen tackar Tallink Silja Line för
kryssningssponsringen fjärde året i rad till lotteriet!
Mudite Hoogland Krasts höll i lotteriet.
Föreningens medlemsmöten
Under året har föreningen genomfört tre medlemsmöten utöver årsmöte och
Baltikumdag.

2014-01-29 Generalmajor och fd rektor för Försvarshögskolan, Karlis Neretnieks,
talade över ämnet Baltisk säkerhet. Ämnet lockade en rekordstor åhörarskara.
2014-03-18 Utrikeskorrespondent Kjell Albin Abrahamson presenterade sin bok Låt
mig få städa klart! Om kommunister, kryptokommunister och antikommunister. Ett
evenemang i samarbete med ABF.
2014-12-03 Journalisten och författaren Lars Westman presenterade sin nyutkomna
bok Örnen har landat. Piloten som flög mot friheten. Boken handlar om den estniske
stridsflygaren Eduard Lepp, som flydde till Sverige i ett tyskt stridsflygplan.
Evenemang i samarbete med Sverigeesternas riksförbund.
Samarbete med Förbundet Lettland – Sverige
Den 6 november 2014 firade rubricerade förbund sitt 25-årsjubileum på Sveriges
Ambassad i Riga. Den dagen gick ingen kryssning men dagen innan kryssade Malin
Engstedt och Diana Krumins Engstedt över till Riga för att gratulera från SvenskLettiska föreningen. Ordföranden Lidija Treigute mötte dem på Sveriges Ambassad
där ett litet tal hölls och en stor blomsterbukett överlämnades samt två askar Alladin
choklad. Som tack för besöket fick Malin och Diana en kartong med Gustaf II
Adolfbakelser, som skulle bakas för jubileet men hade provbakats redan dagen
innan, för att gästerna skulle få dem med sig för avsmakning på Svensk-Lettiska
föreningens nästa styrelsemöte i Stockholm.
Vid ett senare tillfälle har Sarmite Andersons och Diana Krumins Engstedt träffat
Lidija Treigute i Riga för samtal om ev. mera samarbete mellan våra föreningar.

Viljan finns på båda sidor. En god kemi finns också. Vi får fortsätta samtalen när vi
har något mer konkret att lägga fram.
Föreningens medlemsblad har tillställts medlemmarna vid 3 tillfällen under
verksamhetsåret.
Samarbete med Lettlands ambassad i Stockholm
Under året har föreningen haft fortsatt kontakt med Lettlands ambassad i Stockholm.
Föreningens ekonomi
Föreningens ekonomi framgår av bifogade resultat- och balansräkningar och utvisar
för verksamhetsåret ett överskott om 2 712 SEK, vilket styrelsen föreslår balanseras i
ny räkning.
Sociala media
Föreningen finns aktivt på nätverket facebook.
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