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Verksam hetsberättelse for 2021

Styrelsen för historiska föreningen Clios vänner i Trollhättan (863000-7543) ger 1öljande berättelse
lör 2021. föreningens trettiofbmte verksamlietsär. Clios vänner är en lokal. fiistående. ideell löre-
ning som inte tillhör någon riksorganisation men samarbetar nred StLrdiefiänr.landet 1ör viss adrni-
nistration.

lJnder föregående år drabbades världen av en pandemi orsakad av viruset Covid-19 varför
verksamheten pausades i mars 2020. Först r-rnder hösten 202 1 kunde vi återstarta verksarnheten med
sex föreläsningar. På grund av restriktioner och allmän Iörsiktighet har deltagarantalet i.jämIörelse
rned tidigare år varit lägre.

På grund ett ånyo högt smittoläge och nya restriktioner tvingades vi senarelägga vårens första
loreläsnir-rg 2022.

Medlernmar Föreningen har under året haft 670 medlerrrnlar. Antalet medlemmar har
under året ökat mcd 44 - en ökning rned ca 7%0.

Styrelse Ordförande o kassör Christer Löfqrist
Vice ordlörande Sten-Äke Gustalsson
Sekreterare Ulla Björnheden
Ör,riga ledamöter Robert Aronsson. I-ennart Holnr. Leif Mow'itz.

Barbro Prästbacka. Lisbeth Staflänsson och .lr,rha

Väisänen
Suppleanter Birgit Bratt och Jan Kenneth .lohansson

Styrelsemöten Styrelsen har under året haft l0 samrnanträden.

Revisorer Ordinarie Bodil Johansson och Berth Olofsson
Suppleant Anders [{ermanssort

Valberedr-ring Claes Wennerberg och Kent Carlsson

Programverksamhet

Hi.;tori^sk A/ion Sex föreläsningar har anordnats med följande deltagarantal. Totalt uppgick
deltagarantalet till 864 personer.

August Vikingatidens härskare 99

Anna Lihamurc'r och l-ed Flessclbonr

Septerr.rber Antikens s.iu underverk - Ny'tt och gan.rr.nalt orn en klassisk topplista 102
Allan Klvnne

Oktober Furste ar,' Norden Kristian tvrann och Stockliolms blodbad 139

Erik Petersson



Oktober

November

Dcccmber

Histori.sk Re,su

Ärsmöte 2021

N1'hetsbrev

Hemsida

C}DPR

Ekononri

\d)di,, , u- /, --l_-.^
Robert Aronssor-r

'/t/ a, ,

'.. .t, ^. - ...-L,r'il
tsäihio'Prasthacka \

Liil'Mow'itz

Julia Väisänen

Landet utanför - "Miss Sweden.just w'ants to be alone"
Ilenrik Berggren

Margareta Regina - vid Gustav Vasas sida
Karir.r'l'egenborg Falkdal en

Bohusläns I Iistoria - fi'zin.järnåldcrn till 1658
Tomas Anderssor-r

202

168

154

Planerad resa blev även 2021 inställd.

I f'ebruari hölls föreningens årsmrjte digitalt genom ett Zoom-möte. l8

Sänds via Mailchimp till medlemr.nar som lämnat e-postadress och 882
till ytterligare 197 personer sonr tecknat si-r-l lör vårt nyhetsbrev.

Föreningens henrsida u,ww.cliosvanrler.nlt är nr,r klar. Den är fylld med
aktue ll inlbrmation om föreningen och dess verksamhet men även med
historiskt rnaterial Iiån föreningens starl 1987.

Inl'onnation om föreninsens hantering av medler-nsdata sker genom vår
uppdaterade hemsida.

Hänvisar till separat rappon.

Då lörcningens verksanihet blev pausad 2020 har medlemskap och
årskorl förlängts att gälla även under 2021.
Intäkterna har proportionerligt balanserats till 2021.

Föreningen har crhållit stöd liån Trollhättans Stad. Trestad LaserAB"
GKN Aerospace Su'eden AB. Starre Center t-ii,'s AB (.|ätten). Tryckeri
JustNu. TTELA och Studiefiämjandet. Sponsorintäkter har på samma
sätt som mcdlemsintäkter balanserats till 2021 .

Styrelsens förhoppning är att vcrksarnhcten kan återupptas under våren 2022 med högt
deltagande.
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t,isbeth Staffansson

Sten-Åke


