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Antalet medlemmar
Den 5 mars 1992 var medlemsantalet i foreningen 319
och den I januari l99l var det 269.
Styrel sens sam mansitt nint
Hanno Essdn, o, vice ordf, sekreterare
Sven Ove Hansson, o, redaktor och ansvarig utgivare
for Folkvett
Lars Hedends, s
Niels Hovmciller, s, redaktor for Folkven
Hans Isalsson, o
Lennart Johanssor, o, redaktor For Folkvett
Ulf Lindstrom, o, kassor
Hakan Marklund, s, redaktor for Folkven
Gunnar Steineck, s, ansvarig ffor kvacksalverifrigor

Jonas Soderstrom, s, redaktor for Folkven
o- ordinarie, s- suppleant
Redaktor for Follcvett har dessutom varit:
Anna Schyn
Ekonomi
Medlemsavgiften under l99l har varit 100:- och
prenumeratio nsavgiften 7 5 :-. Kass abehi.llnin gen var
den 20l3l9l 39541:- och den 2913192 26891,33.
Medlemsmiiten
Arsmotet l99l holls pi, Fysikum, Stockholms
Universitet, den l9 mars. Arets folkbildare Skalman
hade rFvdrr inte mojlighet att komma och personligen
hd.mta priset. I hans stdlle kom Rune Andrdasson
(Bamses skapare) och momog i Skalmans vdgnar

utmd.rkelsen. Rune Andrdasson gav sedan en
presentation om Bamse och hans vd.nner.

James Randi besokte for andra iret i rad Sverige och
gav seminarier vid Fysikum, Stockholms Universitet,
KTH och Lunds Universitet. Samtliga moten var
vdlbesokta och r6nte stort intresse. Tack vare Randis
besok har flera nya medlemmar kunnat rekryteras.
Ett lycka medlemsmote med folklivsforskaren Bengt af
Klintberg holls i Stockholm den 3ll0 med titeln
vetenskaplig fu ndamentalism.
Folkvett
Tidningen Folkvett har kommit ut med 3 nummer
under l99l varav ett dubbelnummer fiin 1990. Det
sista numret for l99l kom ut i mars 1992. Totalt
skickas 450 exemplar av tidningen ut dll medlemmar,
prenumeranter och som friexemplar.
Arets utmilkelser
Till irets folkbildare 1991 utsi.gs frsikern Bodil

Jdnsson For sina insatser inom folkbildningen. Till
utmirkelsen erets forvillare utsegs fysikern vid KTH,

Jens Tellefsen ffor sitt mystifierande av frsiken. Ett
pressmeddelande sindes ut dagarna efter nyer och fick
mycket stor publicitet.
lnftir verksamhetsirct 1992
Foreningen upplever nu en kraftig
medlemstillstromning tack vare James Randis besok.
Detta ger goda lorhoppningar om framtiden.
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Hi.kan Marklund, s, redaktcir for Folkvett
Pertti Poutiainen, o, kassor
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Gunnar Steineck, s, ansvarig for kvaclaalverifrigor
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Revisorcr
Kerstin Jon-And
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Revisorgsuppleanter
Margareta Blomberg
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ValberedningJ
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