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                                            Uppsala den 29 april 2021 
 
 
 
 
 

Verksamhetsberättelse för år 2020 
 

 
 
 
 
 
Svensk-Polska Samfundets styrelse har under år 2020 haft följande sammansättning: 
 
Ordförande:   Peter Eklund 
Vice ordförande:  Karin Maltestam 
Sekreterare:  Bo Schubert 
Kassör:   Krystyna Larsson 
Övriga ledamöter:  Hans-Olle Frummerin 

  Urban Georges, tom 11 september 
  Janina Ahlgren 
  Maciej Onoszko 

   Karl Beijbom 
Suppleant   Ewa Hägglund 
Hedersledamot:  Hans Bjernby 
 
Styrelsen har inom sig utsett ett arbetsutskott som svarar för löpande beslut av icke-
principiell karaktär. Arbetsutskottet består av ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren 
och kassören. 
 
Verksamhet 
Samfundets verksamhet har genomförts i de sju aktiva föreningarna d v s Svensk-Polska 
föreningen i Stockholm, Skåne, Blekinge, Västra Götaland/Göteborg, Uppsala, Gotland 
och Västmanland. Föreningarna har verkat utifrån en egen profil och rådande lokala 
förutsättningar. Samfundets totala medlemsantal uppvisar stor nedgång. Det kan finnas 
anledning till oro över det vikande medlemsantalet i vissa föreningar kombinerat med 
svårigheten att rekrytera personer till styrelsefunktioner. Trots detta ger det oss alltjämt 
fortsatta möjligheter att fånga upp och tillvara intresset för de svensk-polska relationerna.  
 
Under året har mängden aktiviteter begränsats av den pandemi som råder. Vissa 
föreningar har inte haft några aktiviteter alls medan andra har förflyttat sig till digitala 
arenor och utomhusaktiviteter. Vad som genomförts eller inte framgår av respektive 
förenings verksamhetsberättelse.  
 
Medlemstal 
Medlemsantalet (medlemmar/medlemshushåll) uppgick vid årets slut till följande; 
 
- Stockholmsföreningen:  
- Skåneföreningen: 12 
- Blekingeföreningen : 
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- Västra Götaland/Göteborg:  x 
- Uppsalaföreningen: 45 
- Gotlandsföreningen: 7 
- Västmanlands föreningen:  
 
Styrelsesammanträden 
Samfundet har under året haft tre protokollförda styrelsemöten, och samtliga har skett via 
nätet. Fördelen med styrelsemötena via nätet är att det gynnar mötesdeltagandet eftersom 
flertalet ledamöter bor på olika håll ute i landet. Den personliga kontakten kan naturligtvis 
aldrig helt ersättas men formen i sig innebär en bättre möjlighet för en kontinuerlig 
medverkan i möten liksom spridning av information. Förslaget om att hålla styrelsemötena 
via någon digital plattform har inte anammats. 
 
Årsmötet 
Årsmötet genomfördes den 18 april digitalt via Zoom. Totalt deltog 7 personer på mötet 
och deltagarna representerade lokalföreningarna i Uppsala, Skåne och Stockholm.  
 
Årsmötet genomfördes i enlighet med den utlämnade dagordningens punkter i enlighet 
med stadgarna. 
 
Information och beslut som behandlades gällde Samfundets ekonomi inkluderande en 
fortsatt utgivning av Svensk-Polsk Bulletin, fortsatt utveckling av hemsidan samt i övrigt 
diskuterades hur vi kan nå ut till och rekrytera flera medlemmar.  
 
Årsmötet biföll motion om att inte längre teckna avtal med polska ambassaden i Stockholm 
om bidrag för tryckning av Bulletinen. Bakgrunden till motionen var oro för att polska staten 
skulle kunna ha inflytande på medlemstidningens innehåll. Under de 5,5 år som avtalet har 
funnits har ambassaden bidragit med totalt 137 500 kronor  
 
Ekonomi 
Samfundets ekonomi baseras på den del av medlemsavgifterna som lokalföreningarna 
betalar för sin anslutning till Samfundet. 
 
Avgifterna för de särskilda adoptionsintygen har under året helt upphört och orsaken till 
detta har inte kunnat förklaras. 
 
Under året har en större investering genomförts vid inköp av ny dator för produktion av 
Bulletinen. 
 
För detaljer, se den balans- och resultaträkning som redovisas separat. 
 
Svensk-Polsk Bulletin 
Samfundet gav även detta år ut två nummer av vår medlemstidning, Svensk-Polsk 
Bulletin.  
 
De ekonomiska förutsättningarna gällande de avgörande utgifterna tryckning och framför 
allt distribution kommer att bli betungande i framtiden. Genom att tryckeriet skickar 
tidningen direkt till medlemmarna sparas dock en del pengar.  För att möta dessa 
svårigheter måste fortsatta insatser ske på intäktssidan. Ordföranden påminde 
föreningarna om sitt stående uppdrag att hitta och värva sponsorer/annonsörer. 
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En fortsatt utgivning under 2020 med minst två nummer har också beslutats. Den 
uppskattade tidningen anses mycket läsvärd och fyller också en eftertraktad funktion som 
informationsbärare för Samfundet och dess föreningar.  
 
Arbetsutskottet uppdrogs, liksom tidigare, att fortsätta se över möjligheterna till förbilligad 
produktion/distribution och ökade intäkter/bidrag. 
 
Ett särskilt tack riktade ordföranden under årsmötet till Bulletinens redaktör, Gunilla 
Lindberg, utan vars stora insats vi skulle stå utan vår utmärkta medlemstidning. 
 
Samfundets hemsida 
Behovet är stort av att finnas med på internet med aktuell och intressant information och 
därmed nå ut med våra idéer och vår verksamhet.  Tyvärr har hemsidan uppvisat stora 
brister i samband med att en ny mer modern teknisk plattform har börjat användas. 
Dessutom behöver lokalföreningarna använda sig av hemsidan för att informera om sin 
verksamhet.  
 
Vissa lokalföreningar har också valt att finnas med en sida på facebook. Men detta kan 
innebära besvärligheter då inte föreningen är administratör av sidan. I Uppsala sker ett 
stort antal inlägg som inte har lokalföreningen som avsändare. 
 
Representation 
Samfundet har varit representerat på aktiviteter under året, företrädesvis vid tillfällen 
arrangerade av polska ambassaden och Polska Institutet. 
 
 
 
Uppsala den 29 april 2020 
 
För styrelsen 
 
 
 
Peter Eklund  
Ordförande  
 


