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Ve rks am h etsbe rett e I se
ftir L992
Antalet medlemmar

Den 5 mars 1992 var
medlemsantalet i foreningen 319
och den 18 mars 1993 var det 359.
Under 1992 har medlemmar som
ej betalt medlemsavgiften de
senaste wi. i.ren strukits i
medlemsregistret.

Styrelsens sammansittn ing
Hanno Essdn, o vice ordf,

sekreterare
Sven Ove Hansson, o, redaktor

och ansvarig utgivare for Folkven
Lars Hedenis, s
Niels Hovmol'ler, s redaktor frr

Folkyetc
Per Olof Hulth, o ordforande
Hans Isaksson, o
Lennart Johansson, o redaktor ftir

Folkvett
Hekan Marklund, s redaktor lor

Folkven
Perrti Poutiainen, o kassor
Helen Rundgren, s
Gunnar Steineck, s ansvarig lor

lcvaclsalverifragor

Jonas Soderstrom, s redaktor lor
Folkven

o- ordinarie, s-suppleant

Revisorer har varit:
Kerstin Jon-And och Lars-Olof

Pettersson (ordinarie)

Margareta Blomberg och Jan
Antatt (suppleanter)

Valberedning:
Barbro A-"tr, Hans Rehnvall och

Anna Schytt (ordinarie)
Sven Ove Hansson (suppleant)

Redakttir ftir Folkvett har
dessutom varit:
Anna Schyn

Ekonomi
Medlemsavgiften under 1992 her
varit 150:- och
prenumerationsavgiften 1 00:-.
Kassa-behi.llningen var den 13131
92 25891.33 och den 3l l l2 l92
35488-

Medlernsmiiten
Arsmotet 1992 holls pi. Fysikum,
Stockholms Universirer, den 2
april. Arets folkbildare Bodil
Jcinsson berd.made om sitt sd.tt am
folkbilda.

James Randi besokte for
tredje 5.ret i rad Sverige och gav
seminarier vid Uppsala Universitet,
Chalmers i Goteborg, ABF i
Stockholm och Ldee Universiter.
Samdiga mciten var vdlbesokta och
rcinte stoft intresse. Tack vare
Randis besok har flera nya
medlemmar kunnat rekryteras.

Ett lyckat medlemsmcite med
radiodoktorn Peter Paul
Heinemann holls pi ABF huset i
Stockholm den 29 oktober med
titeln "Varftir 

gir folk till
kvacksalvare?"

Folkvett
Tidningen Follcvem har utkommit
med 4 nummer under 1992. Der
sista numret for 1992 kom ut i
mars 1993. Totalt skickas ca 477
exemplar av ridningen ut till
medlemmar, prenumeranter och
som friexemplar.

Arets utmirkelser
Till i.rets folkbildare 1992 utsigs
radiodoktorn Peter Paul
Heinemann ftir insatser inom den
medicinska folkbildningen. Till
utmd.rkelsen 5.rets forvillare l9g2
utsags Catrin Jacobs for sin TV-
serie om astrologi.

Ett pressmeddelande sdndes
ut dagarna efter trettonhelgen och
fick stor publicitet.

Inftir verksamhetsi.ret 1993
Foreningen upplever nu en kraftig
medlemstillstromning tack vare
James Randis besok. Dema ger goda
fiorhoppningar om framtiden.

Stockholm 24 mars 1993
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