Årsredovisning för Nykterhetshistoriska Sällskapet, NHS
Organisationsnummer 802491-7836
Räkenskapsåret 1 januari 2017 - 31 december 2017

Verksamhetsberättelse för 2017
Styrelse och övriga förtroendeuppdrag
Vid årsmötet den 20 april 2017, som ägde rum på Klara Södra Kyrkogata 20, valdes
Karin Hagman till ordförande på ett år. Följande personer valdes till styrelseledamöter:
• På två år: Båb Bergvall (omval), Britt Marie Börjesgård (omval), Bo Högstedt
(omval) och Anna Maria Mårtensson (nyval).
• På ett år: Magnus Andersson (omval), Bertil Lindberg (omval) och Ingrid Nilsson
(omval).
Till revisor utsågs Tore Andersson och till revisorssuppleant Rolf Andersson.
Till valberedning valdes Kjell-Ove Oscarsson (sammankallande) och Pia Magnusson.
Båb Bergvall har under verksamhetsåret varit styrelsens protokollssekreterare och
Bertil Lindberg korresponderande sekreterare. Bo Högstedt har varit kassör.
Britt-Marie Börjesgård har, tillsammans med Anna Maria Mårtensson och Jobjörn
Folkesson, ansvarat för NHS hemsida. På hemsidan har information införts om arrangemang samt kortare och längre texter med anknytning till NHS verksamhet.
Styrelsen har under året haft 9 sammanträden.
Betalande medlemmar 2017 var 96 enskilda personer, 14 riksorganisationer och 4
lokalorganisationer.
Det goda samtalet
Under året har fem Det goda samtalet, föreläsningar med efterföljande samtal, hållits. Vid dessa sammankomster har i genomsnitt ett 30-tal personer deltagit. Föreläsningarna har vid flera tillfällen sänts via videolänk till NBV:s avdelningar i landet.
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En del föreläsningar har även ibland spelats in och lagts ut på NBV:s och NHS hemsidor.
• 2 februari
Magnus Andersson: ”Hör, ungdomen sjunger sin medvetna sång”– om sången i
nykterhetsrörelsen.
• 9 mars
Ronny Ambjörnsson: Ellen Key – en europeisk intellektuell.
• 20 april
Britt-Marie Börjesgård: När vi satte tak över demokratin.
• 28 september
Anna Carlstedt: August Strindberg och nykterhetsrörelsen.
• 16 november
Josefine Larsson: Feministiska förebilder även i alkoholfrågan.
Den moderna nykterhetsrörelsens dag
Den 5 november 2017 arrangerades Den moderna nykterhetsrörelsens dag på Klara
Södra Kyrkogata 20 i Stockholm, i samarbete med IOGT-NTO, NBV och NHS. Årets
tema var Ernst Herman Thörnbergs liv och gärning.
Mötet inleddes med ett besök vid Thörnbergs grav och minnesstenen på Klara kyrkogård. Vid det efterföljande mötet framträdde bland annat Sven Östberg med en
gestaltning av Thörnberg och delar ur tv-intervjuerna från slutet av 1950-talet, där
Håkan Unsgaard intervjuade Thörnberg, visades. Även den uppmärksamhet intervjuerna fick i pressen redovisades.
Styrelsen har även på andra sätt uppmärksammat Ernst Herman Thörnberg under
året. Bland annat genom den s.k. tacktavlan – ett fotografi av statyetten av Thörnberg – tillsammans med en kortare text, som varje föreläsare vid Det goda samtalet
erhåller.
NHS var under året bland annat presenterat vid IOGT-NTO-rörelsens kongresser där
ett enkelt informationsblad ut till intresserade. Bladet fanns också på kaféet och i
NBV:s monter.
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Ekonomi
Beträffande NHS ekonomi hänvisas till balans- och resultaträkningarna.
Slutord
Nykterhetshistoriska Sällskapets uppgift är enligt stadgarna:
”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 tredje verksamhetsår och organisation har funnit en bra modell både för sin föreningsstruktur och i sin verksamhet.
Det är en uppgift för kommande styrelser att ytterligare stärka denna struktur och
vidareutveckla verksamheten. Ett närmare samarbete med de organisationer och
enskilda som grundade NHS kommer att vara väsentligt i detta arbete.
Styrelsen vill slutligen tacka alla som under året medverkat till att sprida kunskap
om Nykterhetshistoriska Sällskapet och 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 2017
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