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Verksamhetsberättelse för 2022 

Verksamheten har även detta år till viss del präglats av Corona pandemin.   Vårterminens 

första styrelsemöte fick genomföras på ZOOM och första medlemsmötet fick ställas in. 

Vårens möten ägde rum på kommunens Träffpunkt på Storgatan 11, där man kan hyra rum 

per tillfälle. Höstterminen har vi återflyttat till Industrimuseets lokaler på Salagatan 18B. Där 

har vi haft höstens samtliga möten. Vi har skrivit ett avtal med Industrimuseet om 

möteslokaler,  som också omfattar lagerutrymme för våra böcker och plats för två bokhyllor 

med Kerstin Wallins böcker. Det fungerar bra. 

Styrelse, valberedning och revisorer 

Styrelse: Vera Segraeus ordförande, Vera Bouveng Hermansson, kassör, Tone Tingsgård, 

sekreterare, övriga ledamöter, Margareta Brink, Gunilla Dahlkild -Öhman, Kjellrun Lindén, 

Maj Ringström, Cristina Wahlström och Anna-Karin Westerlund. Styrelsen har haft 9 

protokollförda sammanträden under året. 

Valberedning: Ulla Holm och Barbro Dunér (sammankallande) 

Revisorer: Margareta Thomas (sammankallande) och Ann-Marie  

Petersson  

Medlemsantal: Medlemstanlet i vår förening är nu 54 personer 

Medlemsmöten:  

22 februari talade Carola Hansson om sitt författarskap på ett mycket engagerande sätt. 

Hon gav också inspiration till vår skrivarstuga. 

Föreningens årsmöte 22 mars Efter årsmötesförhandlingarna presenterade föreningens 

ordförande Vera Segraeus sitt bidrag till föreningens kommande bok från skrivarstugan, 

”Min farmor Vera - en gränsöverskridare”. 

 26 april Anna Nordlund talade om ”Selma Lagerlöf, Sveriges modernaste kvinna” utifrån sin 

bok. Ett mycket uppskattat föredrag. 



 

2 
 

18 maj utflykt till Katriina Flensburg. En vacker majdag kom vi till hennes Art/Quilt studio i 

Ärentuna, Storvreta. Där fick vi se hennes arbeten och lära oss lite om hur det går till. Efteråt 

blev det kaffe med bröd på tunet i solen. 

 21 september hade vi ett efterlängtat besök av Cecilia Rydinger, dirigent, professor och 

musikchef. Hon berättade om sin karriär som kvinnlig pionjär. Vår samvaro med vin och ost 

efteråt blev ytterligare en upplevelse, då vi delade med oss av våra olika erfarenheter. Hon 

fångade oss med sin entusiasm, energi och positiva livssyn. 

 19 oktober hade vi besök av Signe Rudberg Selin som talade om den första kvinnan som tog 

studenten 1871 och skrevs in på Uppsala universitet 1872, Betty Pettersson och hennes 

tidiga medsystrar. Vi fick se dem på bild och Signe sjöng deras lov till pianomusik. 

16 november presenterade vår kassör Vera Bouveng-Hermansson sin bok ”Ett oönskat 

kärleksbarn” som handlar om hennes föräldrars flykt undan politisk förföljelse under andra 

världskriget från Berlin först till Norge och sedan till   Sverige samt Veras uppväxt i Uppsala. 

Det var en starkt berörande skildring av utsatthet. 

Projektet Uppsalakartan. Tone Tingsgård, Cristina Wahlström och Anna-Karin Westerlund  

har initierat projektet. Styrgruppen utökades under året med Vera Segraeus och Gunilla 

Dahlkild- Öhman. Maria Wold har stått för den digitala uppbyggnaden av projektet, som nu 

finns på hemsidan. Flera av föreningens medlemmar har bidragit med uppgifter och adresser 

utifrån en lista av namn som tagits fram av projektledningen. 

Skrivarstugan har under året publicerat sin sjunde bok i serien, Uppsalakvinnor berättar om: 

”Kvinnors tårar och styrka”. Deltagarna har fortsatt sitt skrivande under året, med sikte på 

en åttonde bok. Manuskript har ventilerats på fysiska möten under hösten. 

Bokrelease 14 oktober ägde rum på Stadsarkivet, dit närstående och föreningsmedlemmar 

inbjöds. Författarna presenterade sina bidrag och efteråt samtalade vi med de inbjudna över 

ett glas cider och tilltugg. 

Slutord. Det har varit ett lite rörigt år med byte av lokal, nya rutiner och återstart med 

fysiska möten efter pandemin. Under hösten kändes det som om det börjat fungera igen, 

men fortfarande har inte alla medlemmar hittat fram till oss. I våra nya lokaler. Vi hoppas att 

vår verksamhet ska vara tillräckligt stimulerande för att kunna fånga deras intresse igen. 

Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla dem som trots rådande läge bidragit till att 

möjliggöra vår verksamhet under året. 

 

Uppsala i februari 2023 
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Vera Segraeus        Vera Bouveng Hermansson Margareta Brink 

 

 

Gunilla Dahlkild Öhman   Kjellrun Lindén  Maj Ringström 

 

 

Tone Tingsgård Cristina Wahlström  Anna-Karin Westerlund 

 

 

 

 


