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Genomförda möten
Årsmöte hölls 17 september, Landsarkivet.
Konstituerande styrelsemöte hölls 17 september, Landsarkivet.
Övriga styrelsemöten hölls 19 oktober, Fyriskällan, 14 januari (digitalt möte) och 9 mars (digitalt
möte).

Medlemmar
Antal betalande medlemmar:
Enskilda
Föreningar
Institutioner
Summa

2017-12-31
35
7
5
47

2018-12-31
40
7
5
52

2019-12-31
40
6
8
53

2020-12-31
34
5
6
45

Ekonomi
Under verksamhetsåret har Länsforskningsrådet haft intäkter på sammanlagt 14 280 kronor och
utgifter på 22 027 kronor, varav 10 000 kronor för priset till Årets uppländska bok. Eftersom våra
aktiviteter till följd av Covid-19 i huvudsak skett digitalt har föreningen inte haft några utgifter för
lunch, fika och visningsarvoden. Länsforskningsrådet hade vid utgången av 2020 fonder till ett
värde av 178 860 kronor, vilket innebär en värdeförändring om 18 535 kronor.

Aktiviteter
I samband med årsmötet den 17 september, 2020, höll Bengt Söderhäll, ordförande i Stig
Dagerman-sällskapet, en föreläsning under rubriken I Stig Dagermans sällskap. Föreläsningen
innehöll även musikaliska inslag. Det var möjligt att delta såväl i det fysiska rummet som digitalt.
Fredagen den 20 november, 2020, anordnades för fjortonde gången seminariet Uppland i
forskningen. Deltagandet i seminariet skedde denna gång helt digitalt. Föredrag hölls av Johnny
Therus, Linda Qviström, Birgitta Kulling och Lars-Erik Karlsson. Vid seminariet utdelades även
priset Årets uppländska bok till Lars Lambert för boken Uppsala kring 1900. Staden och
människorna i Alfred Dahlgrens bilder.
Torsdagen den 18 februari, 2021, avhölls ett digitalt seminarium under rubriken Låt medeltiden
komma hem till dig – lär känna Svenskt Diplomatarium och Det medeltida Sverige. Claes Gejrot och
Sara Risberg presenterade Diplomatariet och Christian Lovén och Annika Björklund talade om
projektet Det medeltida Sverige.

Projekt
Översynen av stadgarna avslutades i och med beslut vid årsmötet 17 september.

Slutord
Verksamhetsåret 2020 har starkt präglats av den rådande pandemisituationen.
Styrelsen har uppfattat att de program som trots allt ägt rum har varit mycket uppskattade.
Den digitala formen har både för- och nackdelar. Inte alla har den tekniska utrustning som behövs
för att delta i digitala evenemang. Samtidigt kan det vara en fördel att ha möjligheten att delta från

hemmet: det är bekvämt och kräver inga transporter. Hybridevenmang (med deltagande både i det
fysiska rummet och digitalt) innebär stora tekniska utmaningar även för arrangörerna.
Styrelsens förhoppning är att verksamheten framgent huvudsakligen ska kunna äga rum i fysisk
form.
Styrelsen vill härmed tacka medlemmar, institutioner och föreningar, såväl som enskilda för det
gångna året.
Länsforskningsrådets styrelse, 9 mars, 2021

