
 
 

Medlemsavgift och årets utmärkelser 
 

Nu är det dags att betala årets medlemsavgift i Föreningen Vetenskap och Folkbildning. Full 
medlemsavgift är 250 kr. Inbetalningar på högre belopp än medlemsavgiften kommer att tolkas som 
medlemsavgift plus gåva, vilket vi naturligtvis är tacksamma för. Betala gärna medlemsavgiften så 
snart som möjligt så att vi inte behöver skicka ut påminnelser.  
 
Det finns tre medlemskategorier: M, E och F. Vilken kategori du tillhör framgår på fakturasidan under 
Specifikation och vid beloppet för medlemsavgift: 

• Kategori M står för medlemmar som får tidskriften Folkvett samt utskick med vanlig post. 

• Kategori E får Folkvett i brevlådan och all annan information per e-post. 

• Kategori F står för familjemedlemskap till reducerat pris (50 kr). Familjemedlemskap kan 
endast lösas av person som bor på samma adress som en annan medlem av typ M eller E och 
inkluderar inte eget ex av Folkvett. 

 
Kontrollera gärna din adress och eventuell e-postadress som finns angiven på fakturasidan. För 
rättelser, kontakta oss då på kansli@vof.se. Ange då medlemsnummer (se avi eller adressen på 
baksidan av ditt senaste nummer av Folkvett) samt namn. 
 
Som medlem i kategori E så får du lite extra service i form av påminnelser om föredrag och liknande. 
Vi ser gärna att så många som möjligt byter till kategori E, vilket kan göras genom att kontakta 
kansli@vof.se. 
 
Autogiro och e-faktura: Medlemmar kan ansluta sig till e-faktura eller autogiro för kommande år, 
detta ansöker man om via sin internetbank. 
Notera: De som redan är anslutna till autogiro får ingen avi med detta utskick, betalningen dras 
istället automatiskt från registrerat bankkonto. Är man ansluten till e-faktura kommer avin via 
banken. 

 

Information till medlemmarna 
 

Föreningen Vetenskap och Folkbildning (VoF) utser varje år Årets folkbildare och Årets förvillare. 
 
Priset som Årets folkbildare 2020 delades mellan Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi på 
Stockholms universitet och förlaget Fri Tanke för deras berömvärda gärning att under året skänka 
65 000 exemplar av Wikforss bok ”Alternativa fakta” till svenska gymnasieelever. Utmärkelsen Årets 
folkbildare är förenad med ett penningpris på 30 000 kronor. 
 
Linda Karlström tilldelades utmärkelsen Årets förvillare 2020 då hon är den mest synliga 
representanten för den svenska antivaccinationsrörelsen. 
 
För utförligare motiveringar till utmärkelserna, se https://www.vof.se. 

 
Vad gäller årsmöte 2021 så återkommer vi med separat kallelse och möteshandlingar som kommer 
att skickas ut till samtliga medlemmar senast två veckor före mötesdagen. 

 
Motioner till årsmötet skall enligt stadgarna vara styrelsen tillhanda senast 31 januari. 
 
Malmö i januari 2021 
 
Styrelsen genom Pontus Böckman, ordförande. (epost: ordforande@vof.se) 


