Länsforskningsrådets för Uppsala län verksamhetsberättelse 2018
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Örjan Simonson, ordförande (ett år, vald 2018)
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Ann Kristin Carlström (två år, vald 2018)
Maria Berggren (två år, vald 2018)
Ersättare
Solveig Brundin-Eriksson (två år, vald 2017)
Eva Emanuelsson (två år, vald 2018)
Lennart Swanström (två år, vald 2018)

Valberedning
Isa Lindqvist (ett år, vald 2018)
Johan Sjöberg (ett år, vald 2018)
Anna Christina von Schantz (ett år, vald 2018)

Revisorer
Siv Sandström (ett år, vald 2018)
Sten Hedberg (ett år, vald 2018)
Ersättare
Irma Ridbäck (ett år, vald 2018)
Anna Christina von Schantz (ett år, vald 2018)

Genomförda möten
Årsmöte hölls 20 mars, Upplandsmuseet.
Konstituerande styrelsemöte hölls 20 mars, Upplandsmuseet.
Övriga styrelsemöten hölls 8 maj, 3 september och 7 november, Fyriskällan.

Medlemmar
Antal betalande medlemmar:

16-12-31

17-12-31

18-12-31

44

35

40

Institutioner

8

5

5

Föreningar

7

7

7

Enskilda

Summa
59
47
52
Det har varit en sjunkande trend på något längre sikt. År 2013 fanns 78 medlemmar.

Ekonomi
Under verksamhetsåret har Länsforskningsrådet haft intäkter på sammanlagt 30 100 kronor, varav
10 000 kronor i fondförsäljning som motsvarar prissumman för Årets uppländska bok, och utgifter
på 26 148,78 kronor. Länsforskningsrådet hade vid utgången av 2018 fonder till ett värde av
123 057,03 kronor, vilket innebär en värdeförändring om minus 14 441, 93 kronor.
Aktiviteter
I samband med årsmötet 20 mars höll arkeologen Jonas Wikborg ett uppskattat föredrag om Gamla
Uppsala.
Torsdagen den 26 april arrangerades en informationsträff på arkeologiska institutionen vid Uppsala
universitet. Arkeologerna Daniel Löwenborg, Jhonny Thérus, Andreas Hennius, Karin Ojala och
Joakim Kjellberg berättade. 26 deltagare.
Tisdagen den 29 maj arrangerades en utflykt och guidad tur med arkeologen John Ljungkvist som
berättade om de arkeologiska undersökningarna och den bild som framträtt av det förhistoriska
Gamla Uppsala. 15 deltagare.
Länsforskningsrådet markerade närvaro på Arkivens dag 12 november med en roll-up.
Fredagen 23 november arrangerade länsforskningsrådet och fornminnesföreningen seminariet
Uppland i forskningen på Upplandsmuseet. Tomas Anderman, Hans Norrman, Esbjörn Larsson,
Kersti Kollberg, Björn Ullhagen, Marja Eriksson, Ing-Marie och Jan Elg samt Mats O Karlsson höll
föredrag om aktuell forskning. 58 deltagare.

Projekt
Länsforskningsrådet har införskaffat en roll-up att utnyttja vid olika publika evenemang.
Barbro Björnemalm utsågs till pristagare av Årets uppländska bok 2016–2017, för boken Sparade
ögonblick. Nomineringar av böcker inkom fram till 31 maj. Denna omgång ingick en expertgrupp
som nominerade: bibliotekarierna Malin Pennlöv och företrädaren Gunilla Fällman vid Uppsala
stadsbibliotek / Fyriskällan. Priskommittén bestod av Bent Syse, Stig Rydh och Örjan Simonson.
Översynen av Länsforskningsrådets stadgar har fortgått. Länsforskningsrådet samlade sig vid sitt
möte i november bakom ett förslag på nya stadgar till kommande årsmöte

Slutord
2018 var ett år med något färre aktiviteter men också med god uppslutning kring de arrangemang
som ordnades. Det har varit ett arkeologins år. Styrelsens inre organisationsarbete med översyn av
stadgarna har märkts av i styrelsen, men i mindre grad för föreningen i stort. Styrelsen vill tacka
medlemmar, institutioner och föreningar, såväl som enskilda för det gångna året.
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