Verksamhetsberättelse för Västgöta Nations i Uppsala
Landskapsförening år 2020
Denna verksamhetsberättelse omfattar tiden den 1 januari – 31 december 2020

Föreningsstämma
Föreningens ordinarie föreningsstämma ägde rum den 26 juni å Västgöta Nation i närvaro av 7
medlemmar.

Styrelse
Föreningsstämman valde Elisabet Claesson som ledamot för en period om fem år (omval). Styrelsen
har därmed under året haft följande sammansättning, Kenny Jonsson (ordf.), Bertil Wiman
(Inspektor, v. ordf.), Ramiro Grondona (kassör och ansvarig för medlemsregistret), Maria Wold Troell
(sekreterare), Karin Gårdmark Östh, Elisabet Claesson (klubbmästare) samt 1Q Anton Ruus. Emma
Johansson har som 1Q under vårterminen 2021 efterträtt Anton Ruus som ledamot av styrelsen.
Suppleant för inspektor har varit Proinspektor Margareta Svahn och suppleant för 1Q har varit 2Q.
Styrelsen har under 2020 haft 4 protokollförda sammanträden, den 20 januari, 25 maj, 26 juni och 7
september.

Verksamhet
Vid februariföreläsningen den 21 februari fick vi en gedigen föreläsning om runstenar, särskilt de
västgötska. Henrik Williams, tidigare professor i Nordiska språk, numera professor i Runologi, höll en
mycket pedagogisk föreläsning inför en stor publik
Därefter utbröt coronapandmin och all verksamhet försvårades kraftigt. Men trots detta slutfördes
tre viktiga projekt:
Den restaurerade urnan till Torbern Bergmans minne återinvigdes den 26 september med tal av
professor Bo Ekstrand. Landskapsföreningen har bekostat renoveringen och en informativ
mässingsskylt om Bergmans betydelse för kemin.
Karin Gårdmark Östh har ansvarat för att en kopia av den stulna vapenskölden har tillverkats.
Biskopen i Skara Åke Bonnier har bekostat arbetet. Skölden kommer att invigas, monterad på plats,
när donatorn kan komma till Uppsala.
Stora salen och Absiden har fått gardiner som bekostats av Landskapsföreningen. En ny ridå kommer
att sättas upp, bekostad av Uno Wahlström.
Styrelsen har som vanligt ägnat en del kraft åt informationen till föreningens medlemmar och
rekrytering av nya medlemmar. Under 2020 skickade vi ut två nyhetsbrev till medlemmarna och ett
antal mejl.
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Landskapsföreningens egen webbplats www.vglf.se innehåller fakta om Landskapsföreningen och om
medlemskap. Där presenteras alla evenemang och viktiga händelser i förväg och rapporteras i
efterhand. Intressanta foton från svunna dagar, nyhetsbrev och årsmöteshandlingar kan också ses
där. Landskapsföreningen finns även på Facebook, Västgöta-Nations-Landskapsförening, där sidan
har 97 följare.

Medlemmar och ekonomi
Föreningen hade 260 medlemmar per 20-12-31. Av dessa är 102 makar eller sammanboende.
Avgiften har under året varit 150 kr, 200 kr för makar/sammanboende.
Nationen har under året gjort stora renoveringar. Landskapsföreningen har skänkt 100 000 kr av sina
tillgångar, och enskilda medlemmar har också donerat avsevärda belopp.
Resultatet för 2020 är -92 811 kr. Det egna kapitalet belöper på 124 664 kr. I övrigt hänvisas till
redovisningshandlingarna för verksamhetsåret, se bilaga.

Händelser under 2021
Den pågående Coronapandemin har lagt en förlamande hand över Landskapsföreningens
verksamhet under våren. Årsmötet senareläggs även i år till slutet av juni. Föreningen har inte kunnat
ha några medlemsaktiviteter men hoppas att läget ska förändras till hösten.
Uppsala den 24 maj 2021
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