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Denna verksamhetsplan presenteras under förutsättning att den inte är bindande för den nya 

styrelsen utan en beskrivning av verksamhetsidéer som har diskuterats av den styrelse som har 

arbetat fram till årsmötet 2020. Om den nya styrelsen så önskar kan den utgöra underlag för 

planeringen för kommande verksamhetsår. 

 
 

Föreningens syfte är att främja folkbildning om vetenskapens metoder och 

resultat. Särskilt tar föreningen som sin uppgift att i en fri opinionsbildning 

ifrågasätta och bekämpa de ogrundade och missvisande föreställningar som 

förekommer i frågor som kan avgöras vetenskapligt. En viktig källkritisk uppgift 

i offentliga samtal där föreningen deltar är att synliggöra och diskutera 

skillnader mellan åsikter och fakta. 

 

Lokalföreningen har ingen egen hemsida utan information hittas på 

riksföreningens hemsida www.vof.se. De personer i Uppsalastyrelsen som har 

uppdraget att vara IT-ansvariga arbetar tillsammans med riksstyrelsen för att 

ytterligare utveckla användningen av hemsidan och sociala medier för att 

sprida information om föreningens aktiviteter. Ett förslag som rör hela 

hemsidan väntas presenteras under hösten 2020. 

 

Sedan den bildades har lokalföreningen ordnat föredrag som samlat 

intresserade medlemmar. Intressanta och aktuella ämnen och engagerade 

föredragshållare har potential att locka även icke-medlemmar, och fungerar 

därför som en bra arena för medlemsrekrytering. Denna verksamhet kommer 

fortsatt att vara viktig i lokalföreningens aktiviteter. Styrelsen vill arbeta för att 

http://www.vof.se/


under kommande verksamhetsår anordna föreläsningar både i mindre format 

och i större, t ex paneldebatter. Genom dessa aktiviteter uppfyller föreningen 

dels syftet att belysa och diskutera vetenskap och pseudovetenskap, dels bidra 

till folkbildning i form av presentation av intressant forskning inom olika 

områden, såsom naturvetenskap, medicin, humaniora och 

samhällsvetenskaper. Styrelsen kommer att sträva efter att erbjuda 

föreläsningar som är relevanta och aktuella, att hitta en profil där VoF/Uppsala 

inte konkurrerar med andra föreläsningar som erbjuds allmänheten i Uppsala, 

och att vara aktiv med att i god tid annonsera i olika medier. I utbudet ingår 

också att sprida information om och debattera pseudovetenskapliga 

föreställningar som fått spridning i samhället. 

 

VoF i Uppsala har under flera år medverkat i Kulturnatten med information och 

praktiska demonstrationer, och avsikten är att fortsätta med detta. Även under 

Kulturnatten 2019 erbjöds en vetenskaplig ”quiz” som attraherade många 

besökare. Konceptet att erbjuda quiz, något framträdande (oftast av vår 

magiker Per Johan Råsmark), försäljning av T-shirts och böcker, och att bjuda 

på kaffe/te och kakor, är ett upplägg som fungerar bra och som den nya 

styrelsen planerar att fortsätta med. Avsikten är alltså att även i år deltaga i 

Kulturnatten och utveckla och förnya de aktiviteter VoF erbjuder med sin 

medverkan. 

 

Under vårterminen 2020 ges åter doktorandkursen ”God och dålig vetenskap” 

vid filosofiska institutionen, där flera av föreningens medlemmar medverkar 

som föreläsare. VoF i Uppsala har vidare under ett par års tid haft ett mycket 

givande samarbete med Folkuniversitetet i form av flera studiecirklar. Detta 

samarbete planeras fortsätta med en möjlig studiecirkel senare i vår om kost 

och dieter. 

 

Medlemsmöten med föredrag i olika ämnen kommer att äga rum ett par 

gånger varje termin. Dessutom arrangeras informella medlemsträffar i form av 

pubträffar, där även icke-medlemmar under avspända former kan umgås och få 

information om föreningens aktiviteter. Styrelsemedlemmar är närvarande 

varje gång. Även fortsättningsvis kommer sådana träffar att genomföras.  

 



 

Den avgående styrelsen tackar för det förtroende som visats oss under 

verksamhetsåret. Vi önskar en fortsatt livlig föreningsverksamhet, och att 

arbetet med att hitta yngre blivande styrelsemedlemmar, och givetvis 

medlemmar i föreningen, fortsätter aktivt under kommande verksamhetsår.  

 

 

 

Uppsala den 11 februari 2020 

 

  
Gunilla Burell 

Ordförande i Uppsala lokalförening, Vetenskap och folkbildning   

 


