Verksamhetsberättelse för Västgöta Nations i Uppsala
Landskapsförening år 2018
Denna verksamhetsberättelse omfattar tiden den 1 januari – 31 december 2018.

Föreningsstämma
Föreningens ordinarie föreningsstämma ägde rum den 1 maj å Västgöta Nation i närvaro av 9
medlemmar.

Styrelse
Föreningsstämman valde Kenny Jonsson till ordförande och ledamot för en period om fem år
(omval). Styrelsen har därmed under året haft följande sammansättning, Kenny Jonsson (ordf.), Bertil
Wiman (Inspektor, v. ordf.), Claes Söderquist (kassör och ansvarig för medlemsregistret), Maria Wold
Troell (sekreterare), Karin Gårdmark Östh, Elisabet Claesson (klubbmästare) samt 1Q Hugo
Stiernstedt. Ramiro Grondona har varit adjungerad till styrelsen för att hjälpa till med kassörens
uppgifter. Hampus Persson har i egenskap av ”Seniorskurator” varit adjungerad till styrelsen. Annie
Larsson har som 1Q under vårterminen 2019 efterträtt Hugo som ledamot av styrelsen. Suppleant för
Inspektor har varit Proinspektor Margareta Svahn och suppleant för 1Q har varit 2Q.
Styrelsen har under 2018 haft 5 protokollförda sammanträden, den 22 januari, 26 mars, 1 maj, 3
september och 3 december.

Verksamhet
Den 16:e februari hölls ett seminarium då 1:e antikvarie Maria Vretemark från Västergötlands
Museum i Skara höll en mycket uppskattad föreläsning om arbetet med Katas gård i Varnhem och
historiska fakta om kristendomens tidiga inflytande i Västergötland.
Efter Landskapsföreningens årsstämma den 1 maj tågade sedvanligt en högtidlig skara med
manskören i spetsen via Wennerbergsstatyn till nationsgraven för kransnedläggning. Vår
nationskaplan höll ett vackert anförande. Därefter kunde den välbesökta majmiddagen avnjutas på
nationen.
Den 6 oktober höll professor Svante Beckman föredrag om Limerickversernas intåg i Sverige – de
introducerades allra först på Västgöta Nation. Under den följande middagen författades ytterligare
limerickar.
Styrelsen har som vanligt ägnat en del kraft åt informationen till föreningens medlemmar och
rekrytering av nya medlemmar. Under 2018 skickade vi ut två nyhetsbrev till medlemmarna och ett
antal mail.
Styrelsen har tålmodigt arbetat vidare för att ordna med gardiner i Stora salen och för att återskapa
landskapsvapnet vid Nationens grav.
Landskapsföreningens egen hemsida, vglf.se innehåller fakta om Landskapsföreningen och
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 83 följare.

Medlemmar och ekonomi
Föreningen hade 255 medlemmar per 18-12-31. Av dessa är 104 makar eller sammanboende.
Avgiften har under året varit 150 kr, 200 kr för makar/sammanboende.
Resultatet för 2018 är 9 348 kr. Det egna kapitalet belöper på 188 539 kr. I övrigt hänvisas till
redovisningshandlingarna för verksamhetsåret.

Händelser under 2019
Den 15 februari kom Katarina Ek-Nilsson, kulturantropolog, och berättade om västgöten Sven Lampa,
som genom sin idoga verksamhet fick universitetet att bilda en institution för folklivsforskning.
Inför utgåvan av Vestrogothica XXVII har Landskapsföreningen tillsatt en redaktion som arbetat med
innehållet: Elisabet Claesson ordförande, Kenny Jonsson, Lennart Nordenfeldt, Jan-Erik Synnerman,
och Maria Wold-Troell (produktion och layout). Utgåvan presenteras den 1 maj 2019.
Uppsala den 14 april 2019
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