
Inbjudan till ”kaffeträff” den 10 november kl. 15.00 i 
Röksalongen, Sjöhistoriska museet. 

 
 

SVK:s styrelse ser som sin huvuduppgift i år att finna en hållbar inriktning för organisationens 
verksamhet. I detta ingår att tillsammans med valberedningen finna nya styrelsekrafter inför vårens 
årsmöte. 
 
De senaste årens verksamhet har varit delvis fokuserad på seminarier/föredrag i intressanta ämnen. 
Förhoppningen har varit att dessa möten inte bara skulle förmedla nya kunskaper och stimulerande 
synpunkter utan även bidra till värdefulla kontakter mellan våra medlemsföreningar. Vi tycker inte 
att våra ansträngningar varit särskilt framgångsrika. Programmen har varit intressanta, men 
anslutningen låg. Den har dessutom endast uppnåtts genom betydande "värvningsinsatser" från vår 
styrelses sida. 
 
Upplysningsvis kan jag nämna att vi avser att arrangera en programträff för medlemmarna, med 
ännu ej fastställt innehåll,  under vårvintern. Den begränsade, rådgivande roll som SVK kommit  att 
inta i vissa sammanhang fortsätter. Den är givetvis i huvudsak riktad mot blivande och nya 
föreningar. 
 
Kontakten med World Federation of Friends of Museum upprätthålles men är fn rent formell och jag 
ser ingen anledning att aktivera den inom överblickbar framtid. 
 
Våra möjligheter att agera språkrör för landets kulturvänföreningar är i dag mycket små, men en 
politisk situation/fråga kan ju plötsligt uppkomma där organisationens medlemmar med fördel skulle 
kunna uttala sig med gemensam röst. Ur den synpunkten är ju ett större medlemsantal angeläget. 
Det var därför vi vid senaste årsmötet sänkte medlemsavgiften inför nästa år. 
 
I styrelsen känner vi att beträffande frågan om vi över huvud taget skall fortsätta som en fungerande 
paraplyorganisation och i så fall med vilken inriktning måste vi få utbyta tankar med företrädare för 
våra medlemmar. I detta syfte bjuder vi nu in till något vi kallat "kaffeträff" med medlemmarna. Den 
första träffen kommer att hållas tisdagen den 10 november kl 15.00 på Sjöhistoriska museet 
(Röksalongen). Kan Du inte komma från start tveka inte att komma något senare under 
eftermiddagen. Kan Du inte själv så sänd någon annan företrädare för Din förening.  
 
Anmälan sker till SVK:s sekreterare Inger Wijnbladh: tfn 073-08 68 378 eller e-mail: 
inger.wijnbadh@bredband.net senast den 27 oktober. 
 
Välkomna! 
 
Hans Christner 
Ordförande i Sveriges Vänföreningar för Konst och Kultur 
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