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Verksamhetsplan 2022 

Lokalavdelningar 

En viktig del av föreningens verksamhet bedrivs av lokalavdelningarna. Det gäller populär-
vetenskapliga föreläsningar, debatter, pubaftnar, museibesök, medverkan i Pride mm. Föreningen 
kommer att arbeta för ökad kontakt och samarbete mellan de olika lokalavdelningarna för idéutbyte 
och för att stimulera nya initiativ. Orter som idag saknar lokalavdelning är välkomna att kontakta 
styrelsen för diskussion om eventuell uppstart. Föreningen välkomnar även andra lokala initiativ och 
träffar. 

Centrala aktiviteter 

Större åtaganden ses som en riksangelägenhet och koordineras centralt med hjälp av lokal-
avdelningar eller grupper som tillsätts av riksstyrelsen. 2022 återkommer Bokmässan i Göteborg och 
föreningen har utökat sitt deltagande jämfört med tidigare år. Ett seminarium om konspirations-
teorier planeras och monterytan kommer att vara större. 

Föredrag online kommer att fortsätta att genomföras, dels i regi av lokalavdelningarna, dels som 
riksarrangemang. Dessa spelas in och läggs upp på föreningens Youtube-kanal (VoFTV), som också 
kan nås direkt på www.vof.se. 

Föreningen kommer att fortsätta att försöka utöka aktiviteterna på webben och sociala medier. 
Initiativet ”Skeptisk måndag” från 2020 kommer att fortsätta, liksom att utöka och förbättra 
hemsidans innehåll. 

Riksstyrelsens ledamöter skriver debattartiklar och insändare, medverkar i media och uttalar sig via 
bloggen, pressmeddelanden och debattartiklar när så är påkallat. 

Folkvett 

Folkvett kommer som tidigare att ges ut med fyra nummer. Redaktionen har nyligen fått två nya 
medlemmar och idéer om att utveckla tidningen diskuteras, bland annat att skapa en digital 
prenumerationsmöjlighet anpassad för läsplatta. 
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Årsmöte / Vårmöte 

Vårmötet utgörs traditionsenligt av stadgeenligt årsmöte med kringarrangemang. I år genomförs 
årsmötet att i Uppsala, se separat kallelse. 

Utmärkelser 

Utmärkelserna Årets folkbildare och Årets förvillare kungörs kring nyår. Utmärkelsen till Årets 
folkbildare överlämnas i samband med årsmötet. 

Internationellt 

VoF deltar fortsatt i internationella nätverk och har kontakt med skeptikerorganisationer och initiativ 
utomlands. Genom paraplyföreningen ECSO (European Council of Skeptical Organisations) deltar 
föreningen aktivt som medarrangör till the European Skeptics Congress i Wien i september. 
Medlemmar i VoF har rabatt på evenemangsavgiften. Mer information på www.ECSO.org.  

Deltagande i den veckovisa podcasten the ESP (the European Skeptics Podcast) kompletteras med 
informella kontakter och säkerställer att VoF bevakar omvärlden och syns internationellt. 


