
 
Verksamhetsberättelse för 2021 
 
Medlemsmöten 
 
Vänföreningen har under 2021 haft följande möten varav de flesta har tillkommit genom 
Centrum för Näringslivshistorias försorg. Även under detta år ersattes flertalet fysiska 
föreläsningar och seminarier med webbinarier.  
 
Ett femtontal webbinarier, flertalet vid lunchtid, har genomförts under 2021.  Ämnena 
har varit skiftande. Flera har behandlat arkivfrågor men även andra ämnen som 
bokpresentationer har genomförts. Exempelvis har Curt Nicolin – Ingenjör, direktör, 
debattör med Anders Johnson som författare och Sara Johansson som redaktör  
samt Gränges historia med Ronald Fagerfjäll som författare och Karin Jansson Myhr som 
redaktör presenterats.  
 
11/5 ägde vänföreningens årsstämma rum genom ett per capsulam förfarande. 
 
9/6 hade vänföreningen möjlighet att anordna en stadsvandring med Örjan Lönngren 
med temat Kring Klara Sjö och spåren av industrierna som försvann. 
 
18/6 Näringsfrihetens dag uppmärksammades genom ett webbinarium med tips på 
näringslivshistorisk sommarläsning. 
 
9/9 arrangerade CfN åter igen History Market Summit där även vänföreningens 
medlemmar var inbjudna. Heldagsevenemanget ägde även denna gång rum på Nalen inför 
ett fullsatt hus. Denna gång kunde man även följa evenemanget digitalt. Detta är en dag 
där företag som använder den egna historien som en strategisk tillgång berättar hur de 
arbetar. 
 
13/10 genomfördes den uppskjutna stadsvandringen I Anna Whitlocks fotspår med 
Anders Johnson som ciceron med anledning av att denne har skrivit en biografi om Anna 
Whitlock. 
 
28/10 anordnades ett seminarium om Corona och näringslivet hos Stockholms 
handelskammare. CfN dokumenterar sedan i mars 2020 pandemins effekter genom 
djupintervjuer med nyckelpersoner i näringslivet, enkäter och medieanalyser. Resultatet 
så här långt presenterades vid detta seminarium av representanter från CfN, 
näringslivet och forskare. Seminariet sändes även digitalt. 
 
17/11 ägde den sista programpunkten för året rum. Det var en guidad visning av 
höstens stora utställning Nordens Paris på Nordiska museet. Visningen genomfördes av 
Susanna Strömquist, modejournalist och författare till boken om utställningen. 
 
Ett antal författarsamtal rörande nyutgivna böcker har också arrangerats. 
 



Styrelsen har under 2021 bestått av följande personer 
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 4 styrelsemöten varav 2 digitala. En betydande del av 
kontakterna har därutöver skötts via e-post. Föreningsstämma per capsulam hölls den 
11 maj. 
 
Medlemsavgiften under 2021 har varit 340 kr per år. Avgiften för ny medlem i 
vänföreningen under fjärde kvartalet gäller även för nästkommande år. Familje-  
Medlemskap kana tecknas för 400 kr per år. 
Vänföreningen kommunicerar regelbundet med medlemmarna vis e-post. Vid årets slut 
hade vänföreningen 111 medlemmar. 
 
Stockholm i april 2022 
 
Styrelsen 
 
 
 

 


