
 
Verksamhetsberättelse för 2020 
 
Medlemsmöten 
 
Vänföreningen har under 2020 haft följande möten varav de flesta har tillkommit genom 
Centrum för Näringslivshistorias försorg.  Under Coronaåret 2020 ersattes alla fysiska 
föreläsningar och seminarier med webinarier utom det första på Jernkontoret som hann 
genomföras innan pandemin slog till. Några inplanerade programpunkter under mars 
2020 ställdes in. CfN genomför sedan ett år tillbaka en omfattande dokumentation av 
Coronas effekter på näringslivet med mediaanalyser, enkäter och intervjuer. 
 
6/2 blev vänföreningens medlemmar inbjudna till Jernkontoret för boksläpp och 
seminarium kring stålpionjären Pelle Söderberg, mannen som blev starten av den kända 
företagarfamiljen Söderberg. De medverkande var förutom bokens författare fil dr 
Benito Peix Geldart från Centrum för Näringslivshistoria, docent Gert Magnusson från 
Jernkontoret samt docent Anders Houltz, forskningschef vid Centrum för Näringslivs-
historia. 
 
4/6 fick vi lyssna till Waldemar Jungner och de första elbilarna vid ett första 
lunchwebinarium. Forskningschef Anders Houltz berättade då om den svenska 
uppfinnaren Waldemar Jungner som var på väg att knäcka problemet med eldrivna bilar 
redan år 1900. 
 
18/6 var det dags igen för Näringsfrihetens dag, som årligen uppmärksammas av 
Centrum för Näringslivshistoria.  De som medverkade i detta lunchwebinarium var  
från CfN Anahi Davila och Anders Houltz samt Gustav Svensson som moderator. 
Dessutom medverkade näringslivshistorikern Anders Johnson. 
 
15/7 ägde vänföreningens årsstämma rum genom ett per capsulam förfarande. 
 
26/8 inbjöds åter till ett lunchwebinarium med lansering av boken Anna Whitlock – 
Reformpedagog och rösträttsledare. Bokens författare Anders Johnson samtalade med 
journalisten och författaren Ulrika Knutson samt Alexander Husebye, vd vid Centrum för 
Näringslivshistoria om skolpionjären och kvinnosakskämpen Anna Whitlock. 
 
11/11 fick vänföreningens medlemmar lyssna till ett digitalt samtal mellan Alexander 
Husebye och Bengt Jangfeldt, författare till den uppmärksammade boken om familjen 
Nobels historia i Ryssland. Bokens titel är Immanuel Nobel & Söner – svenska snillen i 
tsarernas Ryssland. 
 
3/12 kunde vänföreningens medlemmar lyssna på ett lunchwebinarium och samtal om 
Swedbanks jubileumsfirande. 1820 grundades den första sparbanken i Sverige, vilket 
betyder att sparbanksidén firade 200-årsjubileum 2020, vilket Swedbank ville 
uppmärksamma. Medverkande var Swedbanks kommunikationschef Johan Eriksson och 
kommunikationschef Anders Sjöman från Centrum för Näringslivshistoria. 



 
Några lunchwebinarier om arkivfrågor har också genomförts under året. 
 
 
 
 
Styrelsen har under 2020 bestått av följande personer 
1 januari – 15 juli 
Roland Fahlin, ordförande 
Kerstin Stigmark, sekreterare 
Annika Andersson, kassör 
Bodil Hasselgren, övrig ledamot 
Martin Joanson, övrig ledamot 
Anders Sjöman, övrig ledamot 
 
15 juli-31 december 
Roland Fahlin, ordförande 
Kerstin Stigmark sekreterare 
Annika Andersson, kassör 
Alexander Husebye, övrig ledamot 
Martin Joanson, övrig ledamot 
Cecilia Klynne, övrig ledamot 
 
Revisor har varit Anne Utter. 
 
Styrelsen har under året haft 3 styrelsemöten varav 2 digitala. En betydande del av 
kontakterna har därutöver skötts via e-post. Föreningsstämma per capsulam hölls den 
15 juli. 
 
Medlemsavgiften under 2020 varit 340 kr per år. Avgiften för ny medlem i 
vänföreningen under fjärde kvartalet gäller även för närmast följande år. 
Familjemedlemskap kan tecknas för 400 kr per år. 
 
Vänföreningen kommunicerar regelbundet med medlemmarna via e-post. Vid årets slut 
hade vänföreningen 111 medlemmar. 
 
Stockholm i april 2021 
 
Styrelsen 

 


