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Verksamhetsberättelse 2022 

Styrelsen 

Styrelsen för VJS har under verksamhetsåret bestått av: Carin Linnér ordförande, Björn Hansson 
kassör, Leif Montell sekreterare, Eva Heyman, Börje Andersson, Anki Raun och Lars Bred 
ledamöter, Björn Beckman och Kersti Raiend suppleanter. 

Allmänt 

Föreningen har under året haft sju (7) protokollföra styrelsemöten. Vid årsmötet lades förslag 

till nya stadgar fram, vilka godkändes och antogs slutligen vid ett medlemsmöte under hösten. 

De nya stadgarna gör det möjligt att åter välja in medlemmar som inte är anslutna till SJF. 

Vidare kommer styrelsen endast att sitta ett år i taget framöver. Nya rutiner för julpengen har 

också tagits fram. 

Resor 

Inga resor har arrangerats under året till följd av rådande pandemi.  

Arrangemang 

Programkatalogen var det inget fel på vare sig under vår eller höst, men kom ändå att präglas 

av pandemin. VJS inledde 2022 med att gästa Alltinget och medlemmen Lars Swahn på 

Världskulturmuseet för att sedan hålla dubbla årsmöten i Haga församlingshem där Bo 

Bernhardsson, tidigare chefredaktör på Arbetet, berättade om sin  bok om tidningens sista 

period. Lars-Åke Engblom Känd från radio- och TV samt medieforskare, berättade om Göteborg 

och dess etermediehistoria. Vi gjorde ett uppskattat esök på Vegabryggeriet och fick vidare 

under hösten lyssna till Ulf Johansson berätta om det hjålpprojekt  han och SVT under flera år 

bedrivit i Ukraina. VJS har under året också vid två tillfällen beslutat skänka pengar till 

hjälparbetet i Ukraina. Vi har också fått lära oss om både Torgny Segerstedtstiftelsen och 

Mediehistorisk Förening innan vi på nytt avslutade verksamhetsåret med julbord om bord på SS 

Marieholm. Som extra krydda fick vi också lite information om den nyutkomna boken om Lasse 

Brandeby skriven bl a vår medlem Lars Råde. 

Månadslunchen 

Månadsluncherna blev inga alls under 2022. Huruvida de återkommer återstår att se. Styrelsen 

funderar vidare om lämpliga mötessätt. 

Webben 

Stefan Samuelsson har under året skött vår hemsida på ett föredömligt sätt och också sett till 

att vi fptt ett Facebook-konto. Sociala medier blir allt viktigare när brevportot i dag nått 

astronomiska höjder. 
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