Liv i Sveriges verksamhetsberättelse för år 2013
Styrelsen har under 2013 bestått av Victor Estby, Ingrid Jacobsson, Pelle Olsson,
Christian Richette, Ingrid Sjökvist (ordförande), Berit Skogsberg och Gunilla
Sternelius.
Året har varit mycket aktivt, och vi har fortsatt att både värna och utveckla föreningen.
Vi har hälsat 103 nya medlemmar välkomna, varav två gruppmedlemmar. Drygt
hälften av de nytillkomna har hittat oss via vår hemsida, som glädjande nog når också
lite yngre läsare.
Den tryckta medlemstidningen har kommit ut med fyra nummer under året. Vårt beslut
att göra den aktiv, med tävlingar och skrivråd i varje nummer, har varit lyckat. Bland
annat har vi i en av våra tävlingar samarbetat med - något i våra sammanhang så
ovanligt som - Svenska Haiku Sällskapet.
Vi har fortsatt att marknadsföra våra böcker också på den digitala nätbokhandeln
Bokbörsen. Den vägen har vi under året sålt en del även av de lite äldre och mer
udda av våra titlar som på det sättet alltså har hittat sina läsare. Exempelvis En amazon
i gangsterkeps, Endast bildade flickor göre sig besvär och En dag i sänder.
Nya Liv i Sverige-böcker 2013 är Sverige, juggarna och jag av Snövit Jansson och
Brytningen av Anamarija Todorov. Båda dessa är ett resultat av stadgeändringen 2012
som gör det möjligt för oss att också arbeta med manus från författare med en del av
sin erfarenhet i annat land. Vidare gavs under året följande LiS-böcker ut: Var inte
rädd av Anita Andersson, Ut vill jag, ut av Monica Grönlund samt antologin Ett glas
rött om da´n som bygger på forskningsmaterial om vårt förhållande till alkohol.
Seminariet för den hölls i december på Spritmuseum i Stockholm.
Sammanlagt kunde föreningen den 31 december stoltsera med inte mindre än in alles
132 utgivna titlar i Liv i Sveriges bokserie, varav 43 var slutsålda.
Under året har arbetet med tidigare inledda antologier fortsatt. En om apotekspersonal,
i samarbete med bland annat Arbetets museum i Norrköping. En annan om
äldreomsorgen, Alltid någon annan som väntar, röster från äldreomsorgen, där äldre,
såväl som anhöriga och anställda kommer till tals.
Vi kunde också äntligen annonsera den manustävling som vi hade hoppats skulle
kröna vårt jubileumsår 2012, men som först under 2013 var finansierad. Temat för den
är Mitt liv – mitt arbete. Även i detta projekt samarbetar vi med Arbetets museum.
Vi har också beslutat att stödja författaren Gunilla Lundgrens och fotograf Ann
Erikssons uppföljningsprojekt Elvatusen timmar, två skolor, två världar. Pelle Olsson
representerade Liv i Sverige i juryn i Ord&visors manustävling Liv i Västerbotten, där
tre vinnare fick sina böcker utgivna.
Styrelsen har under året sammanträtt tio gånger och därvid nämnt eller
diskuterat sammanlagt 73 insända manus, lika många som året innan. Många av dem

är nya versioner av tidigare lästa, eller redan godkända manus som ännu inte har hittat
sin förläggare.
Vi har under 2013 vidare anordnat 8 berättarkaféer på Timmermansgården i
Stockholm, med totalt 310 besökare, 39 i snitt, under ledning av Pelle Olsson, Gunnar
Thorsell och Ingrid Sjökvist.
Därutöver har Pelle Olsson lett berättarkaféer, och hållit i dito -kvällar och
-framträdanden bland annat på Åsa folkhögskola, i Växjö, Segeltorp, Norrhult och
Tingsryd, på Röda Korsets högskola i Stockholm, i Sagobygden (Ljungby, Alvesta
och Älmhult), i Göteborg och Åseda. Han har deltagit i Världsberättardagen på
Stockholms stadsmuseum och vid Berättarnas torg i Gamla Stan i Stockholm och har
lett berättarkurser bland annat i Helsingborg, i Kosta och på segelfartyget af Chapman
i Stockholm.
Ingrid Sjökvist har lett berättarkaféer i Rättvik, Gysinge, Vårby och Skogås, berättat
om Liv i Sverige på kollektivboende i Kärrtorp och på anhörigträff i Södertälje.
Vår mångåriga medlem Kerttu Jokela har hållit flera berättarkaféer på finska bland
annat i Huddinge.
Utöver skrivarkurserna på Åsa folkhögskola i Sörmland, som Pelle Olsson och Victor
Estby från styrelsen har hållit i, har Ingrid Sjökvist lett en fördjupningskurs på distans
på temat Skriv ditt liv på Gysinge folkhögskola och i Skänninge i Studieförbundet
Vuxenskolans regi.
Under året avled Berit Tiljander, vårt lokalombud i Bohuslän. Vi har nu 21 ombud,
varav en del är mycket aktiva. Till exempel har Kurt-Göran Öberg i Ångermanland,
tillika Trampcykelvinnare 2011, hållit berättarkvällar i Själevad. Precis som
RoseMarie Sjöberg, vårt ombud i Västmanland har gjort i Västerås. Och Börje
Williamsson, som representerar Blekinge har lett skrivarkurser i Olofström i Liv i
Sveriges anda.
Vid årsmötet den 16 mars tilldelades författaren och skrivarpedagogen Torgny
Karnstedt Trampcykelpriset.
Bidraget från Statens kulturråd höll 2013 samma nivå som föregående år. Några
övriga intäkter i form av stipendier eller fondtilldelningar har föreningen inte
fått under året, förutom 40 000 av kungafonden för vår manustävling. Styrelsen har
också enats om att fortsätta anlita godkänd revisor.
Södertälje den 7 mars 2014
Liv i Sveriges styrelse genom
Ingrid Sjökvist, ordförande

