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Verksamhetsberättelse för 2019
Styrelse och övriga förtroendeuppdrag
Vid årsmötet den 21 mars 2019 på Klara Södra Kyrkogata 20 omvaldes Karin
Hagman till ordförande på ytterligare ett år.
Till styrelseledamöter på två år valdes: Båb Bergvall (omval), Britt Marie Börjesgård
(omval), Bo Högstedt (omval) och Anna Maria Winnfors (omval).
Styrelsen består dessutom av följande ledamöter (valda på två år 2018):
Magnus Andersson, Ingrid Nilsson och Johan Persson.
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
Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden.
Karin Hagman har under verksamhetsåret lett styrelsens arbete, varit ordförande
vid styrelsens sammanträden samt representerat NHS vid olika arrangemang och
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.
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Britt-Marie Börjesgård och Anna Maria Winnfors har, tillsammans med Jobjörn
Folkesson, ansvarat för NHS hemsida.
Magnus Andersson har under året varit kontaktperson för NHS.
Anna-Maria Winnfors och Bo Högstedt har under året varit kontaktpersoner med
Skansen.
Medlemmar
Betalande medlemmar 2019: 95 enskilda personer, 11 riksorganisationer, 2 lokalorganisationer.
Det goda samtalet
Under året har fem Det goda samtalet, föreläsningar med efterföljande samtal, hållits. Där inte annat anges har dessa föreläsningar ägt rum på IOGT-NTO-gården,
Klara Södra Kyrkogatan 20 i Stockholm.
Vid sammankomsterna har i genomsnitt ett 30-tal personer deltagit. Vissa föreläsningar har även spelats in och lagts ut på NBV:s och NHS hemsidor.
Alla föreläsare har som erkänsla för sin insats erhållit ett inramat 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.
• 24 januari
Ingrid Nilsson, Lisa Wendelius och Anna Nilsson: ”GUIF – mycket mer än handboll”;
om nykterhetsrörelsens framväxt i Eskilstuna.
• 21 mars
Sven Hedenskog: ”SSUH – de första 70 åren”; om Sveriges Studerande Ungdoms Helnykterhetsförbund från 1896 till 1973.
• 25 maj
Sven Östberg: ”En minnesvärd kväll på Skansen”, om när Ernst Herman Thörnberg
(gestaltad av Östberg) en kväll sent 1940-tal talade om demokrati vid ett medlemsmöte i Ordenshuset Brofästet.
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• 26 september
Ingemar Weiner: ”Om Tempelriddareorden – dess historia och nuvarande verksamhet”; föreläsning och studiebesök i denna ordens lokaler på Kammakargatan i
Stockholm.
• 28 november
Helle Dahl och Sven Östberg: ”Amatörteaterns historia i nykterhetsrörelsen”; om
kulturens (särskilt teaterns) betydelse i nykterhetsföreningarna under 1900-talet.
Den moderna nykterhetsrörelsens dag
Även i år arrangerades, i samarbete med NBV, ”Den moderna nykterhetsrörelsens
dag” den 5 november, samma dag som IOGT-NTO fyllde 140 år.
Sammankomsten ägde rum på IOGT-NTO-gården, Klara Södra Kyrkogata 20 i Stockholm, och inleddes med ett besök vid Ernst Herman Thörnbergs grav och minnessten på Klara kyrkogård.
Vid det efterföljande mötet berättade Göte Appelberg om sitt mångåriga arbete i
olika nykterhetsförbund utifrån temat: ”Möten med profiler i nykterhetsrörelsen”.
Ordföranden och flera styrelseledamöter deltog och informerade om NHS vid årets
kongresser i IOGT-NTO-rörelsen i Örnsköldsvik.
Det blev under året möjligt att via hemsidan digitalt ansöka om medlemskap i NHS.
Ekonomi
NHS ansökte under 2018 och beviljades senhösten samma år 10.000 kr i verksamhetsstöd från Kungliga Patriotiska Sällskapet. Bidraget användes under 2019 till
aktiviteterna på Skansen den 25 maj och vid firandet av den moderna nykterhetsrörelsens dag den 5 november.
När det gäller NHS ekonomi i övrigt hänvisas till balans- och resultaträkningarna.
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Slutord
Enligt stadgarna har Nykterhetshistoriska Sällskapet, NHS, tagit på sig uppgiften 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 femte verksamhetsår och har under åren utvecklat en bra
struktur för sin verksamhet och organisation.
En viktig uppgift för kommande styrelse är att dels öka antalet medlemmar och dels
att ytterligare utveckla verksamhetsformerna. För att lyckas med dessa två prioriterade områden är ett ökat samarbete med de organisationer och enskilda som grundade NHS betydelsefullt.
Styrelsen vill slutligen tacka alla som under året bidragit till att sprida kunskap om
Nykterhetshistoriska Sällskapet och som på olika sätt bidragit till den verksamhet
som genomförts.
Ett särskilt tack riktar vi till alla som under året föreläst vid Det goda samtalet och
Den moderna nykterhetsrörelsens dag.
Stockholm den 31 december 2019
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