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Verksamhetsberättelse för 2018
Styrelse och övriga förtroendeuppdrag
Vid årsmötet den 22 mars 2018 på Klara Södra Kyrkogata 20 valdes Karin Hagman
till ordförande på ett år.
Följande personer valdes till styrelseledamöter:
• På två år: Magnus Andersson (omval), Ingrid Nilsson (omval) och Johan Persson
(nyval).
Styrelsen består dessutom av följande ledamöter (valda på två år 2017):
Båb Bergvall, Britt Marie Börjesgård, Bo Högstedt och Anna Maria Mårtensson.
Vid styrelsens första ordinarie sammanträde efter årsmötet adjungerades Bertil
Lindberg till styrelsen för verksamhetsåret.
Till revisor valdes Tore Andersson och till revisorssuppleant Rolf Andersson.
Till valberedning valdes Kjell-Ove Oscarsson (sammankallande) och Pia Magnusson.
Styrelsens arbete
Karin Hagman har under verksamhetsåret lett styrelsens arbete, varit ordförande
vid styrelsens sammanträden samt representerat NHS vid olika arrangemang som
Det goda samtalet. Båb Bergvall har varit styrelsens protokollssekreterare och ansvarig för informationen om Det goda samtalet. Ingrid Nilsson ansvarar för anmälningarna till Det goda samtalet samt olika praktiska frågor inför styrelsemöten och
olika sammankomster.
Bo Högstedt har varit kassör, ansvarig för medlemslistan och nyhetsbrevet till medlemmarna samt utskick av information om olika arrangemang. Britt-Marie Börjesgård har, tillsammans med Anna Maria Mårtensson och Jobjörn Folkesson, ansvarat
för NHS hemsida. Magnus Andersson har under året varit kontaktperson för NHS.
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Anna-Maria Mårtensson och Bo Högstedt har under året varit kontaktpersoner med
Skansen.
Styrelsen har under året haft 9 sammanträden.
Betalande medlemmar 2018: 96 enskilda personer, 11 riksorganisationer, 2 lokalorganisationer.
Det goda samtalet
Under året har fem Det goda samtalet, föreläsningar med efterföljande samtal, hållits på IOGT-NTO-gården, Klara Södra Kyrkogatan 20 i Stockholm. Vid sammankomsterna har i genomsnitt ett 30-tal personer deltagit. Föreläsningarna har vid
några tillfällen sänts via videolänk till NBV:s avdelningar i landet. Vissa föreläsningar har även spelats in och lagts ut på NBV:s och NHS hemsidor.
Alla föreläsare har som erkänsla för sin insats erhållit den s.k. tacktavlan – ett fotografi av statyetten av Ernst Herman Thörnberg, tillsammans med en kortare text om
hans liv och gärning. Det goda samtalet arrangeras i samarbete med NBV.
• 25 januari
Kjell Östberg: ”Allmänna rösträtten fyller 100 år”; om hur det gick till, vilka som ska
tackas till riksdagens principbeslut i november 1918.
• 22 mars
Christina Florin: ”Kvinnorna och rösträtten”; om kvinnors röst, känslor och politisk
kultur i kvinnornas rösträttsrörelse.
• 24 maj
”Folkrörelserna visade vägen”; ett panelsamtal i ordenshuset Brofästet på Skansen
om hur de tre klassiska folkrörelserna – nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen och
frikyrkorörelsen – påverkade införandet av allmän och lika rösträtt.
• 27 september
Håkan Blomqvist: ”Potatisrevolutionen – en berättelse om hunger och demokrati”;
om soldatuppror och kvinnoupplopp på Södermalm i Stockholm 1917.
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• 22 november
Anna Carlstedt och Peter Axelsson: ”Nykterhetsrörelsen och kampen för demokratin”; hur rösträttsfrågan speglades i IOGT:s tidning Reformatorn under 1918 samt
nykterhetsrörelsen och demokratin i ett historiskt perspektiv fram till idag.
Den moderna nykterhetsrörelsens dag
NHS uppmärksammade även 2018, i samarbete med NBV, ”Den moderna nykterhetsrörelsens dag” den 5 november. Sammankomsten, som ägde rum på IOGT-NTOgården, Klara Södra Kyrkogatan 20 i Stockholm den 5 november, inleddes med ett
besök vid Ernst Herman Thörnbergs grav och minnesstenen på Klara kyrkogård.
Vid det efterföljande mötet föreläste Kerstin Rydbeck på temat: ”Folkbildning som
demokratiskolning”; om det sociala läsandet i Sverige från 1800-talet fram till idag –
och då särskilt folkrörelsernas och studieförbundens betydelse i den utvecklingen.
NBV:s lokalavdelning i Karlskrona, som under våren tog initiativ till lokala historiska stadsvandringar där, kontaktade NHS för ett samarbete. Styrelsen välkomnade
initiativet och godkände, efter ett videosamtal med initiativtagaren Emanuel Norén,
att NHS var medarrangör vid stadsvandringarna, vilka bland annat behandlade
Kvinnornas Karlskrona, och nykterhetsrörelsens och andra folkrörelsers historiska
roll.
NHS ansökte under året om ett verksamhetsstöd hos Kung. Patriotiska Sällskapet.
Besked kom under senhösten att NHS beviljats 10.000 kr. Tanken är att pengarna
ska användas till aktiviteter under 2019 t.ex. på Skansen eller vid firanden av den
moderna nykterhetsrörelsens dag.
Ekonomi
Beträffande NHS ekonomi hänvisas till balans- och resultaträkningarna.
Slutord
Nykterhetshistoriska Sällskapets uppgift är enligt stadgarna:
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”Att dels genom egen verksamhet, dels genom att stimulera organisationer och enskilda personer att för nuvarande och kommande generationer bevara och levandegöra
nykterhetssträvandenas historia och kulturhistoria i Sverige och utomlands”.
NHS har nu slutfört sitt fjärde verksamhetsår och organisation har nu en bra form
både för sin föreningsstruktur och i sin verksamhet.
Det är en uppgift för kommande styrelse att öka antalet medlemmar ytterligare och
vidareutveckla verksamheten. I detta arbete kommer ett närmare samarbete med
de organisationer och enskilda som grundade NHS att vara mycket betydelsefullt.
Styrelsen vill slutligen tacka alla som under året bidragit till att sprida kunskap om
Nykterhetshistoriska Sällskapet och som deltagit i den verksamhet som genomförts.
Ett särskilt tack riktar vi till alla de som under året föreläst vid Det goda samtalet
och Den moderna nykterhetsrörelsens dag.
Stockholm den 31 december 2018
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