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Årsredovisning för Nykterhetshistoriska Sällskapet, NHS 

Organisationsnummer 802491-7836 

Räkenskapsåret 1 januari 2021 - 31 december 2021  

 

Verksamhetsberättelse för 2021  

 

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, Rolf Andersson revisorssuppleant.  

Valberedning har varit Kjell-Ove Oscarsson (sammankallande) och Pia Magnusson. 

 

Styrelsens arbete 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 protokollförda sammanträden.  

Samtliga har hållits digitalt via Lifesize. 

 

Karin Hagman har lett sällskapets verksamhet, varit ordförande vid styrelsens sam-

manträden samt representerat NHS vid Det goda samtalet och andra arrangemang.  

Båb Bergvall har varit styrelsens protokollssekreterare och ansvarig för informatio-

nen om Det goda samtalet.   

Bo Högstedt har varit kassör, ansvarig för medlemslistan och nyhetsbrevet till med-

lemmarna 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.  

Bo Högstedt och Anna-Maria Winnfors har varit kontaktpersoner med Skansen.  
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Medlemmar 

Betalande medlemmar under 2021: 77 enskilda personer, 13 riksorganisationer och 

2 lokalorganisationer.  

 

Det goda samtalet 

Det goda samtalet, föreläsningar med efterföljande samtal, har hållits vid tre till-

fällen. 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 sprid-

ningen av viruset covid -19 var alla möten 2021 utom den 2 december digitala 

sådana i Lifesize. Det goda samtalet den 2 december var både en fysiskt och digital 

sammankomst. 

 Ett 30-tal personer har under året i genomsnitt deltagit i Det goda samtalet. 

Vissa möten har även spelats in och lagts ut på NHS hemsida.   

 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 har även 2021 arrangerats i samarbete med NBV.  

 

28 januari  

Ulla Holmlid föreläste på temat: ”Så här kan vi inte ha det” – om fem kvinnoorgani-

sationers arbete i Göteborg under 100 år.  

 

23 september  

Temat var: Vi skriver nykterhetsrörelsens historia. Under ledning av Karin Hagman 

behandlades nykterhetsrörelsens historia, sedd ur tidningarnas perspektiv.  

 

2 december  

Bertil Lindberg föreläste om alkohol- och narkotikapolitiken under på 1960-talet, en 

tid han kallade ”Den stora oredans tid”, som inleddes redan på 1950-talet och som 

ännu inte är avslutad. 
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Folknykterhetens dag 

Folknykterhetens dag, som i år firades den 13 maj, hade denna gång ordenshusen 

som tema. Fem korta filmer från ordenshuset Brofästet på Skansen informerade om 

huset och dess verksamhet. Britt-Marie Börjesgård berättade om ordenshusens his-

toria. Ett flertal ännu aktiva ordenshus runt om i landet presenterades i ett bildspel 

till sång av Johnny Boström. Huvudtalare var Caroline Zackariasson, ordförande i 

Sveriges Blåbandsungdom (SBU). För kulturinslaget svarade Martin Kjellin på nyc-

kelharpa.  

 

Den moderna nykterhetsrörelsens dag 

Även i år arrangerades, i samarbete med NBV, ”Den moderna nykterhetsrörelsens 

dag” den 5 november. Temat denna gång var Olof Bergström som 1879 grundade 

IOGT i Sverige. Karin Hagman informerade i en kort film om sitt besök vid minnes-

stenen över honom i Bjuråker i Hälsingland. Bertil Lindberg berättade i några filma-

de intervjuer personliga minnen från USA under arbetet med boken: ”Det måste bli 

annat av, sa Olof Bergström”.  

 

Årsmötet 2021 

Årsmötet 2021 arrangerades digitalt i Lifesize den 25 mars. Där behandlades både 

2019 och 2020, då årsmötet som var planerat till den 26 mars 2020 måste ställas in.  

 

Ekonomi 

När det gäller NHS ekonomi hänvisas till balans- och resultaträkningarna. 

 

Slutord  

Genom Det goda samtalet har vi tillsammans rest i både tid och rum. Under året 

besökte Vita Bandets verksamhet i Göteborg, Ordenshuset på Skansen och Olof 

Bergströms födelsebygd i norra Hälsingland. Vi hann till och med ta en tur till 

Amerika. Vi tackar alla våra medverkande som gjorde det möjligt. 
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Den digitala tekniken har gjort det möjligt för oss att träffas trots pandemins 

restriktioner. Den medförde också att vi vågat prova nya arbetssätt och att många 

fler ute i landet kunnat följa och delta i de goda samtalen.  

 

Vi fortsätter nu resan för att möta och lära oss mer om nya intressanta personer, 

platser och händelser. 

 

Stockholm den 31 december 2022 

 

 

Karin Hagman    Magnus Andersson      Båb Bergvall 

ordförande 

 

 

Britt-Marie Börjesgård  Bo Högstedt       Ingrid Nilsson 

 

 

Johan Persson   Anna Maria Winnfors 


