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Verksamhetsberättelse för 2020
Styrelse och övriga förtroendeuppdrag
Karin Hagman har under verksamhetsåret varit ordförande.
Styrelseledamöter: Magnus Andersson, Båb Bergvall, Britt Marie Börjesgård, Bo
Högstedt, Ingrid Nilsson, Johan Persson och Anna Maria Winnfors.
Bertil Lindberg har varit adjungerad till styrelsen.
Tore Andersson har varit revisor och Rolf Andersson revisorssuppleant.
Valberedning har varit Kjell-Ove Oscarsson (sammankallande) och Pia Magnusson.
Styrelsens arbete
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 protokollförda sammanträden.
Förutom de två första har dessa sammanträden hållits digitalt via Lifesize.
Karin Hagman har lett styrelsens arbete, varit ordförande vid styrelsens sammanträden samt representerat NHS vid Det goda samtalet och andra arrangemang.
Båb Bergvall har varit styrelsens protokollssekreterare och ansvarig för informationen om Det goda samtalet.
Bo Högstedt har varit kassör, ansvarig för medlemslistan och nyhetsbrevet till medlemmarna samt utskick av information om olika arrangemang.
Ingrid Nilsson har ansvarat för anmälningarna till Det goda samtalet samt praktiska
frågor inför styrelsemöten och olika sammankomster.
Britt-Marie Börjesgård och Anna Maria Winnfors har, tillsammans med Jobjörn
Folkesson, ansvarat för NHS sida på facebook och för hemsidan.
Magnus Andersson har under året varit kontaktperson för NHS.
1(4)

NHS verksamhetsberättelse 2020

Bo Högstedt och Anna-Maria Winnfors har varit kontaktpersoner med Skansen.
Medlemmar
Betalande medlemmar under 2020: 72 enskilda personer, 13 riksorganisationer och
2 lokalorganisationer.
Det goda samtalet
Det goda samtalet, föreläsningar med efterföljande samtal, har hållits vid fyra tillfällen. De har traditionellt ägt rum på IOGT-NTO-gården, Klara Södra Kyrkogatan 20
i Stockholm, men på grund av hälsoriskerna i samband med den allvarliga spridningen av viruset covid -19 kunde endast mötet i januari arrangeras där. Övriga
sammankomster har varit digitala möten i Lifesize.
Det goda samtalet den 26 mars ställdes med kort varsel in på grund av covid -19, då
något digitalt alternativ saknades.
Under året har ett 30-tal personer i genomsnitt deltagit i Det goda samtalet. Vissa
möten 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.
• 30 januari
Johan Persson: ”Nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen; från konkurrens till samarbete”.
• 21 maj
Folknykterhetens dag uppmärksammades med att Anna Carlstedt berättade om
Emilie Rathou. Musikinslag av gruppen Virrvarr.
• 24 september
Per Leander berättade om Ture Nerman: ”Vår vision är en demokratisk och solidarisk värld fri från droger”.
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• 26 november
Mona Örjes, Ingrid Nilsson och Karin Samuelsson föreläste på temat: ”Barnverksamheten inom nykterhetsrörelsen – hur har den sett ut genom tiderna”.
Den moderna nykterhetsrörelsens dag
Även i år arrangerades, i samarbete med NBV, ”Den moderna nykterhetsrörelsens
dag” den 5 november. Programmet detta år var högläsning av Karin Hagman och Bo
Högstedt ur Martin Kochs roman ”Vattendroppen; en historia om nykterhet och
broderskap”, vilken väckte stort rabalder när den publicerades 1912.
Årsmötet 2020
Även årsmötet 2020, som var planerat att hållas i anslutning till Det goda samtalet
den 26 mars, ställdes in. Det kommer att hållas samtidigt som årsmötet 2021.
Ekonomi
När det gäller NHS ekonomi hänvisas till balans- och resultaträkningarna.
Slutord
Spridningen av viruset Covid-19 blev till en pandemi. Vi drabbades av restriktioner
som gjorde att vi inte kunnat träffas på vanligt sätt. Det har varit på både gott och
ont. Det medförde att vår verksamhet, liksom så många andras, flyttade in i digitala
rum. Vi kunde fortsätta träffas och gjorde det dessutom möjligt för fler ute i landet
att direkt delta i våra goda samtal och inte enbart vara hänvisade till en inspelning.
För en del ställer tekniken till bekymmer och för andra blir det till en möjlighet. Vi
är nu många som övat upp våra tekniska färdigheter. Vartefter tiden går, kommer vi
att kunna mötas igen i en fysisk samlingslokal.
Det är glädjande att intresset för sällskapets verksamhet växt. Vi får ta vara på de
erfarenheter året har gett. Den nya styrelsen har en uppgift att utveckla
verksamheten vidare, för att göra det möjligt för så många som möjligt att delta.
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Slutligen vill vi i styrelsen rikta ett stort tack till alla som under året föreläst vid Det
goda samtalet och Den moderna nykterhetsrörelsens dag och till alla er som i
samtalen delat med er av era minnen. Tack vare er har vi kunnat fullfölja sällskapets
uppgift att levandegöra nykterhetssträvandenas historia och kulturhistoria i Sverige
och utomlands.
Stockholm den 31 december 2020
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