Förslag till
Verksamhetsinriktning 2022 och framåt
för Nykterhetshistoriska Sällskapet NHS
”Det goda samtalet” genomförs 2022, med fem föreläsningar och efterföljande
samtal. Den moderna nykterhetsrörelsens dag, den 5 november, uppmärksammas
med en samtalskväll och hedrande av Ernst Herman Thörnberg.
NHS ska verka för att bibehålla och utveckla verksamheten i Ordenshuset på
Skansen. Friluftsmuseet Skansen, som är medlem i NHS, är en viktig samarbetspart
i det arbetet.
Studiecirklar startas i studiematerialet Reformatorn som verktyg för nykterhetsrörelsen.
Syftet med cirklarna är att ge en inblick i nykterhetsrörelsens historia genom att
söka information i dagstidningar. Erfarenheterna vill vi ska leda till ett fortsatt
arbete med att skriva de egna föreningarnas historia.
Lokala nykterhetshistoriska arrangemang runt om i landet ska uppmuntras och
spridas av NHS. Det kan vara i form av “Det goda samtalet” med föreläsning och
samtal men även i form av stadsvandringar, nostalgicaféer eller dylikt. Tillsammans
med IOGT-NTO-distriktet GävleDala genomförs en sommarutflykt till Olof
Bergströms minnessten.
Offentliga platser och minnesmärken med anknytning till nykterhetsrörelsen finns
på många håll i landet. Vi vill fortsätta kartlägga, beskriva och dokumentera dessa.
Bild- och ljudinspelningar med anknytning till nykterhetsrörelsen kartläggs i syfte
att göra dessa, liksom visst material som finns på Kungliga biblioteket och
Riksarkivet, tillgängliga för intresserade. Kontakter tas med enskilda forskare för att
utveckla intressanta projekt.
Inspelningar av föreläsningar fortsätter att utvecklas, både i form av direktsända
föreläsningar och inspelade föredrag och seminarier, vilka läggs på NHS hemsida i
efterhand. Hemsidan utvecklas till form och innehåll, inte minst med texter som
berättar om historiska händelser med anknytning till NHS uppgift och inriktning.
Medlemsrekryteringen av såväl fysiska som juridiska personer fortsätter. Ett
nyhetsbrev produceras och skickas regelbundet via e-post för att öka kommunikationen med medlemmarna.
Årsmötet föreslås besluta
att som riktlinjer för Nykterhetshistoriska Sällskapets fortsatta arbete anta det
presenterade förslaget till verksamhetsinriktning för år 2022 och framåt samt
att anta förslaget till budget för 2022.

