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Styrelsen har sammanträtt on-line minst en gång i månaden. 

Revisorer 

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

Valberedning 

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

Medlemsantal 

Antalet medlemmar den 31 december var 2557, (året innan 2622). 
Antalet nyregistrerade medlemmar var under året 172 (214). Utöver medlemmarna fanns 
vid årets slut 149 (150) Folkvettprenumeranter, inklusive bibliotek.  
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Ekonomi och administration 

Föreningens ekonomi framgår av resultat och balansräkningarna. Medlemsavgiften för 2020 
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. 

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 
Föreningshuset i Stockholm. 

Tidskriften Folkvett 

Folkvett har kommit ut med fyra nummer under året. Upplagan har varit drygt 3000 per 
nummer. Vid årets slut bestod redaktionen av Sven Ove Hansson (ansvarig utgivare), Aija 
Šadurskis, Pontus Böckman, Dan Katz och David Alfvenhierta 

Årets utmärkelser 

Till Årets folkbildare 2020 utsågs Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi på Stockholms 
universitet tillsammans med Fri Tanke Förlag för deras berömvärda gärning att under året 
gratis distribuera 65 000 exemplar av Wikforss bok Alternativa fakta till svenska 
gymnasieelever. Åsa Wikforss har dessutom i den allmänna debatten på ett föredömligt sätt 
verkat för god källkritik och tagit ställning mot vetenskapsfientlig kunskapsrelativism. 
Utmärkelsen Årets folkbildare är förenad med ett penningpris på 30 000 kronor. 

Till Årets förvillare 2020 utsågs Linda Karlström då hon är den mest synliga representanten 
för den svenska antivaccinationsrörelsen. 

För utförligare motiveringar till utmärkelserna, se föreningens hemsida. 

Hemsidan och sociala medier 

Hemsidan (vof.se) har använts till att informera om medlemsmöten, årets utmärkelser, övrig 
verksamhet, nyheter och opinionsbildning i form av bloggposter. En ny bloggserie, ”Skeptisk 
måndag” inleddes i maj har fortsatt sedan dess, och inläggen delas på sociala medier. 

Ett stort arbete lades året ner på att förnya hemsidan både tekniskt, utseendemässigt och 
innehållsmässigt: 

• Folkvettarkivet, vars underhåll länge varit eftersatt och där hundratals artiklar av 
olika anledningar försvunnit eller raderats, återställdes och är nu komplett med full 
historik sedan starten 1983. 

• Sidan ”Skeptisk ordbok”, som är en samling av begreppsförklaringar, definitioner och 
uppslagsord, utökades betydligt. 
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• Alla videor (ett femtiotal i dagsläget) på föreningens YouTube-kanal, VoFTV, är nu 
inbäddade på hemsidan och kan ses där likaväl som på YouTube. 

• Mindre småförbättringar införs löpande, bland annat vad gäller lokalavdelningarnas 
undersidor. 

• Hela hemsidan flyttades till en helt ny Wordpressinstallation som är både tekniskt 
mer stabil, flexibel och snabb, och har ett modernare utseende. Den nya plattformen 
togs i bruk vid årsskiftet 2021. 

Ansvarig utgivare för hemsidan är Per Edman. Webbmaster är Adrian Lozano. 

 

Facebookgruppen fortsätter att växa, och hade vi årsskiften ca 41 500 medlemmar. 
Facebooksidan, som används som informationskanal rörande såväl själva föreningen som för 
att sprida nyheter inom våra intresseområden har drygt 14 000 följare. 

Lokalavdelningar  

Följande lokalavdelningar har varit aktiva under året: Göteborg, Stockholm, Uppsala, Örebro, 
Skåne och Umeå. 

Göteborg 

Verksamheten under 2021 kom förstås att präglas av Covid-19 pandemin. 

Särskilt påtagligt och sorgligt blev pandemin då vi fick beskedet att lokalstyrelsens 
ordförande, Karin Noomi Karlsson, avlidit den 6 april 2020 till följd av att ha insjuknat i Covid-
19. Karin var en synnerligen uppskattad medlem i VoF Göteborg med ett stort hjärta och ett 
stort engagemang. Hon är och förblir en djupt saknad kamrat, både i lokalföreningen och i 
VoF som riksförening. 

På riksstyrelsens uppdrag ordnade lokalstyrelsen tillsammans med medlemmen Paula 
Dahlberg en insamling till BRIS och Reportrar utan gränser, som samlade ihop över 11 000 kr. 
Vetenskap och Folkbildning representerades av tre medlemmar från VoF Göteborg på 
hennes jordfästning den 30 april. 

Anna Wallman, tidigare vice ordförande för VoF Göteborg, tog över uppdraget som 
ordförande i lokalstyrelsen efter Karin.  

I övrigt har VoF Göteborg haft verksamhet på sparlåga. Vi har alltid varit glada i våra 
pubkvällar; så kallade fullmånepubar; men lokalstyrelsen valde att inte utlysa några 
organiserade träffar efter att pandemin tagit fart. Några “F13” (fredagen den 13:e) möten 
genomfördes digitalt via Facebook-events istället för på plats. 

Även årets Bok- och Biblioteksmässa i Göteborg 2020 fick av naturliga skäl ställas in, även om 
VoF deltog på den digitala bokmässan med info om verksamheten. Aktivitet på 
Vetenskapsfestivalen begränsades till några digitala föreläsningar.  
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Stockholm 

Stockholmsavdelningens verksamhet, som mestadels består av skeptikerpubar, begränsades 
till två möten i februari och mars, och lades sedan på is på grund av pandemin. Inte heller 
det årliga IgNobel-mötet kunde genomföras. 

Uppsala 

Den begränsade verksamhet som hölls fick skötas över nätet. Under våren bestod den mest 
av att planera för riksårsmötet den 18 april. Alla förberedelser var klara när beslutet togs att 
ställa in det fysiska årsmötet. I stället beslutades att ha ett digitalt årsmöte den 30 maj. 

Tre planerade föreläsningar genomfördes i samarbete med Folkuniversitetet och 
Stadsbiblioteket. Alla tre sändes live och lades sedan upp på VoFs YouTube-kanal. Vi nådde 
en vida större publik med detta arrangemang än ni normalt har gjort. 

Erfarenheterna med online-föreläsningarna var mycket positiva och den verksamheten 
fortsätter under 2021. 

Örebro 

VoF-Örebro har under 2020 arrangerat 6 sociala träffar samt varit med och arrangerat 2 
offentliga föredrag. Flertalet i samarbete med ABF Örebro. 

Det speciella året har satt käppar i hjulen på många olika sätt och de flesta föredragen fick 
ställas in eller göras om till online event. 

De regelbundna Skeptikerpubar har det här året också varit helt digitala, något som har visat 
sig både positivt och negativt. Även om de vanliga pubarna förhoppningsvis drar igång igen 
under 2021 så är förhoppningen ändå att kunna köra några digitala i framtiden också. 

Skåne 

Årsmötet i mars fick genomföras digitalt och senare under året arrangerades fyra stycken 
Skeptikerpubar online. Dessa livestreamades via Twitch och lades sedan upp på VoFs 
YouTube-kanal. Verksamheten har fortsatt 2021. 

Ett skolbesök på ett gymnasium i Malmö genomfördes i samarbete med Humanisterna Syd, 
med föreläsningar och diskussioner med eleverna. 

Umeå 

Umeå VoF har haft begränsad aktivitet under pandemin. En inspirationsföreläsning för Life 
science studenter genomfördes med information om vad vetenskaplig skepticism är. En 
sedan tidigare föreläsning om GMO redigerades och lades upp på Youtube-kanalen. 

Övrig verksamhet 

Föreningens planerade deltagande på Järvaveckan, Vetenskapsfestivalen i Göteborg och 
Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg fick till största delen ställas in på grund av 
coronapandemin. Det som kunde göras var att föreningens ordförande höll ett online 
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föredrag för Vetenskapsfestivalen och att föreningen bidrog med information på 
Bokmässans online-hemsida. 

”The Debunking Handbook 2020” översattes i samarbete med ett internationellt 
forskarteam till svenska. Den svenska översättningen publicerades 2021. 

Internationellt 

Föreningens ordförande är fortsatt ledamot i paraplyföreningen ECSO (European Council of 
Skeptical Organisations) i egenskap av representant för VoF. Mer information om ECSO finns 
på https://ecso.org. 

Som tidigare år deltar föreningens ordförande varje vecka i den engelskspråkiga podcasten 
The ESP, the European Skeptics Podcast (http://theESP.eu). Löpande kontakt sker 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! 

https://ecso.org/
http://theesp.eu/

