FårÖ Publiceringsfond
Verksamhetsberättelse för 2011
Styrelsen för FårÖ Publiceringsfond avger följande berättelse för verksamhetsåret 2011.
Styrelsens sammansättning under 2011
Gunilla Brogren
ordförande
vald 2011 på 1 år
Lennart Lindgren
sekreterare
vald 2011 på 2 år
Ingrid Nyström
kassör
vald 2010 på 2 år
Sabine Sten
ledamot
vald 2010 på 2 år
Ingvar Larsson
ledamot
vald 2011 på 2 år
Styrelsen är en självständigt arbetande styrelse under Fårö hembygdsförening.
Sammanträden
Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden, inklusive det konstituerande.
Ansökningar
Fonden har under 2011 beviljat en ansökan om medel för bokutgivning, nämligen av ”Och
Fårös jord blev till sten” (förf. Ronnie G Lundin). Pengarna är utbetalda. Under 2011 har
också tryckningsbidrag betalats ut för två publikationer för vilka medel beviljades under
2010: ”Frans Oscar Lilljas dagbok” (tolkad av Christer Hamp) och ”Ringar runt Ringvida”
(förf. Britt-Marie Dyrke).
Förvaring av boklagret
Boklagret förvaras i ett förråd intill ”Mölnarve”. En avfuktare gör att lokalen har rätt
fuktighet. Boklagret är försäkrat.
Ansvar för bokförsäljningen
Kassör Ingrid Nyström har hand om leveranser och fakturering av bokbeställningar.
Medlemmar i Fåröbokskommittén har ordnat med försäljning på olika marknader.
Återförsäljare av böcker har varit ICA Nyströms, Infocentret, Bokia och Gotlands Museum.
Det finns även information om böckerna på Fårö hembygdsförenings hemsida.
Bokförsäljning 2011
Av de tre FårÖ-böckerna såldes 121 böcker. Del 1: 27, del 2: 54, del 3: 40, dvs. totalt 121
böcker. (Motsvarade siffra för 2010: 230 böcker.) Av ”Det vita näset” såldes 121 böcker.
Böcker som gåva och lotterivinst
Styrelsen har vid olika tillfällen lämnat Fåröböcker som gåva vid avtackningar.
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Styrelsens arbete under året
Förutom vad som redovisats ovan har styrelsen arbetat med utgivningen av Markus Moströms
”Fårö – nyanser av grått”, som presenterades vid Bondans den 24 juli. Inemot 200 personer
närvarade. Markus Moströms bok presenterades också i samband med Almedalsbibliotekets
10-årsjubileum i Visby den 1 oktober. Presentatör var Gunilla Brogren.
Den 16 juli anordnades en författarträff vid Bondans då Kristofer Ahlström och Ronnie G.
Lundin presenterade sina böcker ”Bara någon att straffa” resp. ”Ivar Hamarsman – Rikaste
mannen på Fårö”. Ett fyrtiotal personer deltog.
Den 3 augusti genomfördes evenemanget ”Ture Eriksson i ord och ton” då Fåröfödde
författaren Ture Eriksson presenterades i ord (sonen Ture Eriksson och Gunilla Brogren) och
ton (Agneta Söderdahl, Stefan Abelsson och Matti Ollikainen). Drygt ett hundra personer
kom till Bygdegården.
Styrelsen har påbörjat arbetet med att bygga upp ett referensbibliotek avseende
Fårölitteratur. Detta sker i samarbete med Bergmancenter. Leader Gotland har beviljat medel.
Resultat- och balansräkning
Resultat- och balansräkning bifogas.
Slutord
Styrelsen har med tillfredsställelse noterat att det finns ett intresse för att söka medel från
fonden och genom de många besökarna på våra olika evenemang kring författare konstaterar
vi med glädje att det litterära intresset är stort. Vi ser således framtiden an med stor tillförsikt
och tackar alla som på olika sätt bistått oss under året. Styrelsen riktar ett speciellt tack till
dem som hjälpt oss med den viktiga bokförsäljningen.
Fårö den 26 februari 2012
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FårÖ Publiceringsfonds verksamhetsplan för 2012
Styrelsen skall under året huvudsakligen arbeta med
1. att behandla ansökningar om medel från fonden.
2. att sälja böcker utgivna på Fårö Hembygdsförenings Förlag.
3. att arbeta med nyutgivning av böcker.
4. att främja intresset för litteratur genom bl.a. författarmöten.
5. att arbeta med att bygga upp ett bibliotek (böcker, arkivhandlingar, bilder, övriga
dokument) i samarbete med Hembygdsföreningen/Bergmancenter på Fårö.
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