
Verksamhetsberättelse fdr 201 I

Styrelsen fiir historiska ftireningen Clios våinner i Trollhättan (863000-7543) ger ftiljande berättelse

mi ZOtf, ftireningens hettioandra verksamhetsfu. Clios vänner åir en lokal, fristående, ideell fiire-

ning som inte tillhtir någon riksorganisation men samarbetar med Studiefrämjandet fiir viss admi-

nistration.

Medlemmar Föreningen har under året uppnått 505 medlemmar inkl. 2 hedersmedlem-

mar. Antalet medlemmar har under året ökat med 8l - en ökning med l9o/o.

Styrelse Ordftirande Tomas Petrov
Vice ordf. o. kassör Christer Löfqvist
Sekreterare Ulla Björnheden
Öwiga ledamöter Inga-Lisa Carleson, Sten-Åke Gustafsson, Lennart

Holm, Lisbeth Staffansson, Claes Wennerberg och

Juha Väisiinen
Suppleanter Johan Mattsson och Leif Mowitz

Styrelsemöten Styrelsen har under året haft 12 sammanträden.

Revisorer Ordinarie TheodorAhrenberg, och Bodil Johansson

Suppleant Berth Olofsson

Bertil Malmberg och Kent CarlssonValberedning

Programverksamhet

HistoriskAfton Åtta ftirelasningar har anordnats med fiiljande deltagarantal.

Totalt uppgick deltagarantalet till 1595 - en ökning med 15%'

Januari Vttene - guld och en verkstadsplats fran jiirnåldern 204

Anna-Lena Gerdin

, Februari Gyldenlövefejden - Västsverige skövlas av danskarna 203

Aron ErstorP

Mars Kvinnor ffir röst - kamp, kåinslor och politisk kultur i kvinnornas röst- 106

rättsrörelse
Christina Florin

April Swede Hollow - om svenskarna i Saint Paul, Minnesota 219

ola Larsmo ara



Sepember Europas Styvbam - de små folken utan egen nation 146

Ingmar Karlsson

Oktober Sverige och Polen - krig och kiirlek i tusen år 400

Herman Lindqvist

November Korstågen - europder i heligl krig under 500 år 177

Kurt Villads Jensen

December Kvinnor i strid - ikoner, amasoner och revolutionålrer L40

Anna Larsdotter

Eftersithringar I anslutning till fdrelåisningarna arrangems öppna eftersittningar. 195

Genomsnittligt antal uppgick tillz4 - en ökning med2B/o.

Folkets Hus Av kapacitetsskäl flyttade ftireningen i mars 2018 fiireläsningarna
Kulturhuset fran Cliosalen till Hebeteatem.

Historisk Resa I september anordnades ftir ftirsta gangen en bussresa som gick till 43

Nåiäs Slott och Tollered med Näiis fabriker.

Årsmöte 2018 I februari hölls ftireningens årsmöte i Cliosalen dåir Bertil Hallman 56

talade om Trollhätte Kanal - historia och framtid.

Nyhetsbrev Såinds via Mailchimp till medlemmar som låtunnat e-postadress och M9
till ytterligare 147 personer som tecknat sig ftir vårt nyhetsbrev.

Hemsida Föreningen har i slutet av året påbörjat ett arbete med att göra om vår
hemsida www.cliosvanner.nu.

GDPR lnformation om frreningens hantering av medlemsdata har under året

sänts till medlemmarna genom mejl/post. Information kommer att ske

genom vår nya hemsida.

Ekonomi Hänvisning till separat rapport. Föreningen har erhållit stöd från

" Trollhättans Stad, Mediatryck i TrollhättanAB, Trestad LaserAB,
TTElA/Trollhättan TDagar och Studiefriimj andet.

Föreningen ingick i slutet av året ett avtal om sponsring fran GKN
Aerospace SwedenAB ftir 2019. Öwiga sponsorer kvarstfu 2019.

Dialog om uwecklad samverkan har skett med Folkets Hus Kulturhuset,
Kulturfiirvaltningen i Trollhättan och Studiefriimj andet. rro



Styrelsens fdrhoppning tir att 2019 års program åir både omvåixlande och spiinnande ftir såviil
medlemmar som öwig publik och vi hoppas på ett återigen högt deltagande.
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