Norsk-Svensk Forenings årsberetning for 2020

Det har vært begrensede muligheter for å holde møter og gjennomføre aktiviteter under
pandemiåret 2020. Møterestriksjoner og lock down av samfunnet har gjort at mange av de
planlagte aktivitetene ble avlyste, og årsmøtet ble utsatt fra våren til høsten 2020.
Program
Under våren ble det holdt et møte innen pandemien lukket landet. Dobbelt statsborgerskap var tema
for møtet 3. mars 2020. Møtet ble holdt på Litteraturhuset i samarbeid med Foreningen Norden.
Enhetsleder Kjetil Jacobsen fra UDI forklarte om den nye loven som åpner for dobbelt
statsborgerskap også for nordmenn. Professor Grete Brochmann snakket om hvorfor statsborgerskap
behandles så forskjellig i de skandinaviske landene. Ambassadesekretær Anneli Behrens, Sveriges
Ambassad og vicekonsul Lene Sørensen, Danmarks Ambassade ga kommentarer ut ifra respektive
lands bestemmelser. Møtet var velbesøkt med over 70 deltakere. Andre aktiviteter som var planlagte
i 2020; Valborgsmässoafton, Midsommerfeiring, utflukt til Stockholm og Bellmanskonsert på
Sæterhytten ble avlyste.

Årsmøte
Årsmøtet som normalt holdes på våren ble gjennomført i Margaretakyrkan 22. oktober 2020. Mikael
Klingberg ønsket å tre av som styreleder og ble takket for godt samarbeid og god innsats. Eva
Jakobson Vaagland ble valgt som ny styreleder. Karl Einar Ellingsen ble valgt som nytt styremedlem.
Det var ikke noen andre endringer i styret. Claes Arvidsson gikk ut av valgkomiteen. En ny valgkomité
med to medlemmer, Annika Groven og Karin Herou ble valgt. Etter årsmøtet presenterte Vibeke
Borgersen, tidligere journalist i Aftenposten, sin nye kokebok: Svensken, dansken og nordmannen –
om mat og minner med mer, og det ble servert aftens tilberedt av kokken på den Svenske
ambassade.

Vi vil takke
Foreningen retter stor takk til Voksenåsen og Svensk-norska samarbetsfonden for tilskudd, støtte og
samarbeid. Takk også til Sveriges ambassade og Svenska Margaretakyrkan for lån av møtelokaler og
øvrig samarbeid. Og takk til trofaste støttespillere som muliggjør avvikling av foreningens aktiviteter.

Årsberetningen ble behandlet og godkjent av styret i møte 28. september 2021,

Eva Jakobson Vaagland (leder), Björn Lindahl (nestleder), Anne Grethe Nilsen, Elisabeth
Solem, Kristina Arntyr, Karl Einar Ellingsen, Mette Spendrup og Per Ritzler
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