
 

Verksamhetsberättelse   2019  
Funktionärer  

Styrelse  

Ordförande:   Pontus   Böckman,   Malmö  
Vice   ordförande:   Lina   Hedman,   Malmö  
Kassör:   Staffan   Lückander,   Varberg  
Ledamot:   Lotten   Kalenius,   Stockholm  
Ledamot:   Karin   Noomi   Karlsson,   Göteborg  
Ledamot:   Dan   Katz,   Stockholm  
Ledamot:   Adrian   Lozano,   Stockholm  
Ledamot:   Johan   Ledin,   Uppsala  
Ledamot:   Wolfgang   Schröder,   Umeå  

Styrelsen   har   sammanträtt   i   stort   sett   varje   månad   via   Skype,   kompletterat   med   fysiska  
möten   varje   kvartal.  

Revisorer  

Revisorer   har   varit   David   Eskilsson   och   Aija   Šadurskis,   med   Sven   Ove   Hansson   och   Roland  
Uhrberg   som   suppleanter.  

Valberedning  

Ledamöter   i   valberedningen   har   varit   Linda   Strand   Lundberg   (Karlstad,   sammankallande),  
Dan   Larhammar   (Uppsala)   och   Per   Edman   (Helsingborg)   med   Magnus   Timmerby   (Malmö)  
som   suppleant.  

Medlemsantal  

Antalet   medlemmar   den   31   december   var   2622,   (året   innan   2649).  
Antalet   nyregistrerade   medlemmar   var   under   året   214   (221).   Utöver   medlemmarna   fanns   vid  
årets   slut   150   (156)   Folkvettprenumeranter,   inklusive   bibliotek.  

Ekonomi   och   administration  

Föreningens   ekonomi   framgår   av   resultat   och   balansräkningarna.   Medlemsavgiften   för   2019  
var   250   kr   för   fullt   medlemskap.   För   begränsat   familjemedlemskap   (utan   tidskriften   Folkvett  
eller   postutskick)   var   avgiften   50   kr.   Prenumerationsavgiften   per   år   för   icke-medlemmar   var  
250   kr.  
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Lokalavdelningarna   har   ingen   separat   ekonomi   utan   deras   transaktioner   bokförs   under  
separata   kostnadsställen   i   riksföreningens   bokföring.   Detta   inkluderar   mestadels   utlägg   för  
möten   och   annan   verksamhet.   Externa   föredragshållare   arvoderades   i   regel   inte   utöver  
eventuella   resekostnader.  

Föreningens   administration,   som   postutskick   och   medlemsavgifter,   sköttes   i   huvudsak   av  
företaget   Föreningshuset   i   Stockholm.  

Tidskriften   Folkvett   

Folkvett    har   kommit   ut   med   fyra   nummer   under   året.   Upplagan   har   varit   drygt   3000   per  
nummer.   Redaktionen   har   bestått   av   Sven   Ove   Hansson   (ansvarig   utgivare),   Lotten  
Kalenius,   Karin   Noomi   Karlsson   och   Aija   Šadurskis.  

Årets   utmärkelser   

Till   Årets   folkbildare   2019   utsågs   Christian   Dahlström,   podcastare,   frilansskribent   och  
författare.   Dahlström   tilldelas   utmärkelsen   för   sin   enträgna   och   utmärkta   grävande  
journalistik,   framför   allt   för   sitt   arbete   med   podcasten   Sinnessjukt.   Utmärkelsen   Årets  
folkbildare   är   förenad   med   ett   penningpris   på   30   000   kronor.  

Till   Årets   förvillare   2019   utsågs   tillsammans   Region   Halland,   Region   Östergötland,   Region  
Västernorrland   och   Västra   Götalandsregionen   för   att   de   spenderat   miljontals   kronor   i  
skattemedel   på   pseudovetenskapliga   utbildningar.  

För   utförligare   motiveringar   till   utmärkelserna,   se   föreningens   hemsida.  

Hemsidan   ( https://www.vof.se/ )   och   sociala   medier  

Hemsidan   har   använts   till   att   informera   om   medlemsmöten,   årets   utmärkelser,   övrig  
verksamhet,   nyheter   och   opinionsbildning   i   form   av   bloggposter.   Ansvarig   utgivare   för  
hemsidan   har   varit   Per   Edman.   Webbmaster   har   varit   Adrian   Lozano.  

Aktiviteten   på   Facebook   fortsätter   att   växa.   Facebook-gruppen   passerade   under   året   40   000  
medlemmar   och   fortsätter   att   vara   föreningens   mest   synliga   verksamhet   utåt.  
Facebooksidan,   som   används   som   informationskanal   rörande   såväl   själva   föreningen   som  
för   att   sprida   nyheter   inom   våra   intresseområden   har   närmare   14   000   följare.  
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Lokalavdelningar  

Följande   lokalavdelningar   har   varit   aktiva   under   året:   Göteborg,   Stockholm,   Uppsala,   Örebro  
och   Skåne.   Även   i   Umeå   har   verksamhet   startats   upp   under   året.   I   samarbete   med  
Humanisterna   arrangerades   även   ett   flertal   pubträffar   i   Kalmar.  

Göteborg  

VoF-Göteborg   anordnade   årsmötet   2019   för   Riksorganisationen,   12-14   april.   Årets  
folkbildare   fanns   på   plats   och   mottog   sitt   pris.   Evenemanget   inkluderade   även   ett   flertal  
talare   och   helgen   avslutades   med   tunnelvandring   eller   museibesök.  

Bok   &   Biblioteksmässan   var   igen   en   stor   succé   för   VoF   och   VoF-Göteborg   koordinerade   som  
tidigare   föreningens   deltagande   med   monter,   talare   från   hela   landet   och   kringarrangemang.  

Under   Göteborgs   Vetenskapsfestival   hade   VoF   flera   event   med   deltagande   från   hela   landet,  
också   dem   koordinerade   av   VoF-Göteborg.  

I   övrigt   arrangerades   ett   antal   pubträffar   med   skeptisk   kvart   samt   månpubar   och   event   för   att  
uppmärksamma   vidskepelse   vad   gäller   fredagen   den   13:e.  

Stockholm  

Tillsammans   med   Karolinska   Institutet   och   Stockholms   universitet   arrangerades   som   tidigare  
IgNobel-turnéns   Sverigebesök   med   föreläsningar.   VoF-Sthlm   anordnade   även   en  
gratisvisning   av   vårsalongen   på   Liljevalchs,   samt   ett   antal   Skeptikerpubar.  

Uppsala  

Två   studiecirklar   har   arrangerats   tillsammans   med   Humanisterna,   i   samarbete   med  
Folkuniversitetet   och   Stadsbiblioteket.   På   våren   genomfördes   ”Fascinerande   forskning”   och  
under   hösten   ”Döden,   döden,   döden”.  

Tre   föreläsningar   arrangerades:  

● ”Lärdomar   av   det   Svenska   Tvillingregistret”   med   Patrik   Magnusson   från   Svenska  
tvillingregistret  

● ”Rationalitet,   demokrati   och   jämlikhet”   med   Per   Molander,   ledamot   av   KVA   och  
ordförande   i   regeringens   jämlikhetskommission  

● ”Årets   Nobelpris”   med   Dan   Larhammar,   preses   i   KVA.  

Lokalavdelningen   deltog   som   vanligt   aktivt   i   Kulturnatten   med   bokbord,   quiz   samt   magi   av  
PJ   Råsmark.   Ett   antal   pubträffar   har   också   arrangerats   under   året.  

Örebro  

VoF-Örebro   har   under   2019   anordnat   11   sociala   träffar   och   varit   medarrangör   till   10  
offentliga   föredrag.   Samarbetet   med   Kumla   Bibliotek   och   ABF   i   Örebro   har   fördjupats   under  
året   genom   att   föreningen   har   varit   medarrangör   till   ett   flertal   föredrag.  
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Örebro   (forts.)  

Med   Kumla   bibliotek   som   medarrangör:  

● Med   känsla   för   is   av   Anna   Schytt.  
● Allt   är   en   konspiration   av   Kent   Werne.  
●    Alternativ   medicin   av   Dan   Larhammar.  

  Med   ABF   i   Örebro   som   medarrangör:  

● Är   allt   en   konspiration?   av   Kent   Werne.  
● Internet,   hot   och   möjlighet   Brit   Stakston.  
● Alternativa   fakta:   Om   kunskapen   och   dess   fiender   av   Åsa   Wikforss.  
● Supermat   och   matlarm   av   Amina   Manzoor.  
● Hur   hjärnan   tolkar   märkliga   upplevelser   av   Dan   Larhammar.  
● Är   du   riktigt   klok?   Av   Maria   Gunther.  
● Vetenskap   i   TV   av   Anna   Schytt.  

Skåne  

Under   året   har   sex   skeptikerpubar   med   10   till   30   deltagare   arrangerats   i   Malmö   och   Lund.  
Ämnena   har   varit   allt   från   Liv   i   Universum   till   Psykedeliska   droger   och   2019   års   IgNobelpris.  
Som   vanligt   har   dessa   lett   till   socialt   umgänge   och   informella   diskussioner   förutom   den   rena  
kunskapsspridningen.  

VoF-Skåne   har   även   i   år   deltagit   vid   Vetenskapsfestivalen   Big   Bang   där   man   under   två  
dagar   mötte   sommarlovslediga   barn   och   ungdomar   med   diskussioner   om   man   kan   lita   på  
vad   man   ser   och   andra   vetenskapsfrågor.  

Vid   fem   tillfällen   bjöds   föreningen   in   till   privata   organisationer   och   höll   föredrag   om  
vetenskaplig   skepticism.  

Umeå  

VoF-Umeå   är   ännu   inte   är   en   formellt   bildad   lokalförening   utan   har   drivits   av   Per-Olof  
Westlund   och   Wolfgang   Schröder   i   form   av   en   studiecirkel   med   stöd   av   ABF   i   Umeå.   6  
sociala   träffar   har   anordnats   under   2019   med   diskussioner   baserat   på   ”span”   från   olika  
pseudo-vetenskaper   i   vårt   samhälle   som   medlemmar   gjort.  

Fyra   offentliga   föredrag   har   arrangerats:  

● Stefan   Jansson,   Umeå   Universitet.   ”GMO   debatten”   17   september.  
● Christian   Bigler,   Umeå   Universitet.   ”Var   det   bättre   förr?   Klimatförändringar   i   ett   långt  

tidsperspektiv”   10   oktober.  
● Wolfgang   Schröder,   Umeå   Universitet.   ”VoF   på   bokmässan   föredrag   och   intryck”,   5  

november.  
● Folmer   Bokma,   Oslo   Universitet.   ”Vad   är   evolution   och   hur   fungerar   den   idag”   10  

december.  
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Övrigt  

Föreningen   bevakade   för   första   året   Järvaveckan   på   plats,   med   en   monterplats   och  
utdelning   av   informationsmaterial   och   diskussioner   med   besökare.  

Som   tidigare   år   ansvarade   Göteborgs   lokalavdelning   för   föreningens   närvaro   på   Bokmässan  
i   Göteborg.   Föreningens   monter   var   mycket   välbesökt   och   ett   flertal   intervjuer   och  
presentationer   genererade   stor   uppmärksamhet   bland   besökarna.   Alla   framträdanden  
dokumenterades   på   video   och   finns   tillgängliga   på   föreningens   Youtube-kanal.  

 

Internationellt  

Föreningens   ordförande   närvarade   vid   European   Skeptics   Congress   i   Ghent,   Belgien   och  
återvaldes   där   som   ledamot   i   paraplyföreningen   ECSO   (European   Council   of   Skeptical  
Organisations)   i   egenskap   av   representant   för   VoF.   Mer   information   om   ECSO   finns   på  
https://ecso.org .  

Föreningens   ordförande   deltar   även   varje   vecka   i   den   engelskspråkiga   podcasten   The   ESP,  
the   European   Skeptics   Podcast   ( http://theESP.eu )   och   har   löpande   kontakt   med   skeptiska  
organisationer   och   aktiva   i   flera   länder   som   USA,   Australien   samt   en   mängd   länder   i   Europa.  

  

Föreningen   Vetenskap   och   Folkbildnings   styrelse   vill   tacka   alla   funktionärer,   lokalavdelningar  
och   medlemmar   för   deras   insatser   under   det   gångna   året!  
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