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Verksamhetsberättelse för år 2017
1. Föreningens syfte
Enligt stadgarna är föreningens syfte
- att stödja Stiftelsen Internationella Vadstena-Akademien genom ekonomiska
bidrag och genom att sprida information om Akademiens verksamhet
- att som ett led i den stödjande verksamheten förvalta för specificerade ändamål inrättade fonder.

2. Medlemmar
Föreningen bestod vid slutet av året av 410 medlemmar.
De personer som efter upprepade påminnelser inte betalat årsavgiften anses
härmed uteslutna.
Styrelsens mål för 2018 är att rekrytera 50 nya medlemmar. Under hösten distribuerades en ny folder till medlemmarna för värvning av nya medlemmar.

3. Styrelse
Styrelsen bestod vid årets början av
Inga Lewenhaupt, ordförande
Rebecka Millhagen Adelswärd, sekreterare
Kerstin Ramå, kassör
Eva Andrén Forsmark, medlemsansvarig
Christer Casell, klubbmästare
Viveca Sørensen, publikvärd
Lars Grahn, redaktör
Ture Rangström
Loa Falkman
Efter årsmötet den 30/6 består styrelsen av
Hans Lundgren, ordförande
Ingrid Haking Raaby, sekreterare
Stefan Gunnarsson, kassör
Eva Andrén Forsmark, medlemsansvarig
Jan Johansson, klubbmästare
Viveca Sørensen, publikvärd
Lars Grahn, redaktör
Ture Rangström
Loa Falkman

4. Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft xx protokollförda möten, nämligen den 11/2,
29/5, 14/8, 21/9 och 14/11.

5. Stipendier
Enligt protokollet från årsmötet tilldelades Hannes Öberg medel från Ingrid
Maria Rappes minnesfond för ett stipendium för hans insats i årets operaföreställning The Importance of Being Earnest.

6. Oxögat
Lars Grahn är sedan den nya styrelsen tillträdde redaktör för Oxögat. Redak–
tionskommittén består utöver Lars också av Ingrid Haking Raaby och Hans
Lundgren. Under året har tre nummer av Oxögat kommit ut. Från och med nr
3 minskades formatet till A4 för att underlätta distributionen.

7. Webb
Styrelsen har gjort en ny webbsida till föreningen. På denna sida kan man anmäla sig som medlem i föreningen. Arbete med webbsidans layout och struktur fortgår under året. Webbadressen är www.vadstenaakademiensvanner.se
Föreningen har också en sida på Facebook.

8. Övrigt
Jan Johansson har på styrelsens uppdrag påbörjat ett arbete med att finna
sponsorer bland företagare i Vadstena/Motala.
Hans Lundgren representerar föreningen i Vadstena-Akademiens styrelse.

