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Denna verksamhetsberättelse omfattar tiden den 1 januari – 31 december 2022 

Föreningsstämma 
Föreningens ordinarie föreningsstämma ägde rum den 1 maj å Västgöta Nation i närvaro av tolv 

medlemmar.  

Styrelse 
Föreningsstämman valde Kenny Jonsson som ledamot för en period om fem år (nyval). Styrelsen har 

därmed under året haft följande sammansättning, Kenny Jonsson (ordf.), Bertil Wiman (Inspektor, v. 

ordf.), Agneta Oskarsson (kassör och ansvarig för medlemsregistret), Maria Wold Troell (sekreterare), 

Karin Gårdmark Östh, Elisabet Claesson (klubbmästare) samt 1Q Elenor Söderberg. Sandra Lindholm 

har som 1Q under vårterminen 2023 efterträtt Elenor Söderberg som ledamot av styrelsen. 

Suppleant för inspektor har varit proinspektor Margareta Svahn och suppleant för 1Q har varit 2Q. 

Styrelsen har under 2022 haft 5 protokollförda sammanträden, 19 januari, 1 maj, 30 maj, 5 

september och 21 november.  

Verksamhet 
Fredag den 25 februari bjöd Landskapsföreningen in till ett föredrag med påföljande sexa. Också 

Skaradjäknarnas Stockholms-och Uppsalakrets medverkade. Ulrika Knutson beskrev den banbrytande 

läkaren Ada Nilssons liv och gärning. Ada föddes i Toarp, Västergötland. 

1 maj firades på sedvanligt sätt med årsmöte, kransnedläggning vid graven och middag i stora salen. 

15   oktober 2022 fylldes Kinnekullerummet när professor Agnes Wold föreläste om hur bacillskräck 

använts till att försvara hemmafrusystemet och att man inte alls behövde vara rädd för damm. Under 

sexan installerades professor emerita Lena Kilander till hedersledamot. 

I oktober avled Uno Wahlström vid 88 års ålder. 17 november hölls en minnesstund i Stora salen med 

köttbullar, potatismos och lingonsylt på menyn i enlighet med Unos önskan. Ungefär 120 deltagande 

gäster fick minnas Unos betydelse för Nationen och dess medlemmar genom många fina tal. Uno 

ligger nu begravd i Nationsgraven. 

Styrelsen har skött information till föreningens medlemmar. Under 2022 skickade vi ut två 

nyhetsbrev till medlemmarna och ett antal mejl.  

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.  Foton från svunna dagar, nyhetsbrev och aktuella årsmöteshandlingar kan också ses där.  

Landskapsföreningen finns även på Facebook, Västgöta-Nations-Landskapsförening, där sidan har 

109 följare. 
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Medlemmar och ekonomi 
Föreningen hade 220 medlemmar per 22-12-31. Avgiften har under året varit 150 kr, 200 kr för 

makar/sammanboende. 

Resultatet för 2022 är 10 967 kr. Det egna kapitalet belöper på 84 353 kr. I övrigt hänvisas till 

redovisningshandlingarna för verksamhetsåret, se bilaga 1, Balansrapport och bilaga 2 

Resultatrapport. En överföring på 10 390 kr har gjorts till nationen för att bekosta möbelrenovering. 

Händelser under 2023 
Lördag den 25 februari bjöd Landskapsföreningen in till ett föredrag med påföljande sexa. Lena 

Kilander, professor i geriatrik, höll ett mycket intressant föredrag om olika typer av demens. 

Skaradjäknarnas Stockholms- och Uppsalakrets medverkade vid evenemanget.  

 

Uppsala den 1 maj 2023 

 

Kenny Jonsson Bertil Wiman  Karin Gårdmark Östh  

 

 

Agneta Oskarsson Maria Wold-Troell Elisabet Claesson 

       

 

Elenor Söderberg 

 

 
 


