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Clartés förbundsstyrelses verksamhetsberättelse mars 2016
till mars 2017
Stämman 2016 utsåg till förbundsstyrelse:
Daniel Cederqvist, Stockholm
Magnus Göransson, Stockholm/Lund
Karin Hedbrant, Stockholm
David Liljeqvist, Stockholm
Jonas Lundgren, Stockholm
Magnus Nilsson, Malmö
Frida Jansson, Stockholm
Gustav Landström, suppleant, Stockholm/Göteborg.
Styrelsen konstituerade sig enligt följande:
• ordförande, Daniel Cederqvist, Stockholm
• ekonomiansvarig, Karin Hedbrant, Stockholm
Styrelsens arbete:
Styrelsen har haft fem möten under året.
Administrativt utskott för arbete med ekonomi och marknadsföring har
varit Karin Hedbrant, David Liljeqvist och Magnus Göransson, som
träffats varannan vecka.
Under verksamhetsåret knöts Ulf Ek till styrelsens ekonomiarbete. Ulf Ek
har skött bokföring, ekonomirapporter och har tagit fram underlag till
budget för 2017.
Medlemmar och stödprenumeranter
Styrelsen har tidigare identifierat den höga andelen medlemmar som inte
är intresserade av kontakt eller av att bidra aktivt som ett problem. Den
höga andelen passiva medlemmar tolkades som att många ville bidra
ekonomiskt till Clartés verksamhet utan att vara aktiva medlemmar.
Stämman 2016 beslöt därför att skilja på prenumeration och medlemskap
samt att införa en kategori stödprenumeration.
Antalet stödmedlemmar växte fram i samma takt som medlemsantalet
sjönk, till och med hösten 2016, enligt styrelsens antaganden. Mellan
december 2016 och mars 2017 sjönk emellertid medlemsantalet mer än
vad antalet stödprenumeranter ökade. Det är troligt att det beror på
debatten och uttalandet om Jan Myrdals publicering i Nya Tider.
Resultatet är att 10 mars 2017 är att Clarté har 140 personer som är
stödprenumeranter och uppskattningsvis drygt 60 medlemmar. Exakt antal
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redovisas på stämman i samband med fastställande av röstlängd och
medlemsförteckning.
Inför stämman 2016 var antalet 252 medlemmar, det vill säga
sammantaget för medlemmar och stödprenumeranter knappt femtio
personer mer.
Tidskriften
Tidskriften har utkommit med fyra nummer årligen under stämmoperioden. Mikael
Nyberg har varit ansvarig utgivare för tidskriften och Olle Josephson redaktör.
Stämman satte målet att hålla den prenumererade upplagan på över 1 000
prenumeranter under 2016. Målet uppnåddes nätt och jämnt. Under 2016
har antalet prenumeranter legat runt 1 000 (som lägst 968, som högst
1 007).
Tidskriften har 824 prenumeranter (10 mars 2017), vilket är knappt 40
prenumeranter färre än förväntat. Liksom för medlemsantalet så är det
troligt att prenumerantstocken påverkats av höstens kontroverser kring
Jan Myrdals publicering i Nya Tider.
Prenumererad upplaga för Clarté, från 1-2008 till och med nr 4-2016
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Clarté på nätet (clarte.nu, facebook-kontot, podverksamheten)
Styrelsen utsåg Mats Arvendal har varit ansvarig utgivare för websiten
clarte.nu. Redaktionen har utgjorts av Karin Hedbrant, Dan Jerrestam och
Jonas Lundgren. Gustav Landström har ansvarat för poddverksamheten.
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Clartés website, clarte.nu, har gjorts om i grunden under 2016. Resultatet
publicerades i februari 2017.
Verksamheten med poddar har fortsatt under 2016.
Mötesfonden
Mötesfonden har till största delen använts för stöd till Nordiska
fredsdagarna och Marx 2016. Ansökningar och utbetalningar till
mötesfonden redovisas i samband med den ekonomiska
verksamhetsberättelsen på årsmötet.
Uppföljning av verksamhetsmålen från stämman 2016:
Stämman 2016 satte upp ett antal punkter som en handlingsplan för
Clartéförbundet.
Tidskrift
Mål

Vad vi gjorde

Prenumererad upplaga ska

Målet uppnåddes delvis: Antalet prenumeranter har legat runt 1 000 (som lägst

ligga över 1 000 ex under

968, som högst 1 007). Tre av fyra utgåvor av Clarté gick ut med en prenumerad

hela stämmoperioden

upplaga precis över 1 000 ex. Målet i budget, 1 100 prenumeranter nåddes emellertid inte.

Marknadsföringen ska
fortsätta.

Målet uppnåddes. Under våren gjordes en lyckad annons- och kampanjsatsning i
anslutning till Myrdalbibliotekets pris till Mikael Nyberg. Under hösten gjordes
en värvningskampanj riktad till deltagarna på Marx 2016.

Utveckla tidskriften (mer
kulturmaterial, utökat
sidantal, arvodering av
artikelförfattare, annat
format, mer färgtryck eller
annat.)

Målet uppnåddes inte. Styrelsen väckte frågan om mer kulturmaterial och en
separat kulturredaktion på redaktionsmöte, men åstadkom ingen förändring. Styrelsens tog fram underlag om förutsättningar för utökat sidantal, men tog inte
fram något förslag.

Web
Mål

Vad vi gjorde

Utveckla clarte.nu

Målet uppnåddes. Webredaktionen presentade en ny websida i februari 2017.

Permanenta
podverksamheten

Målet uppnåddes. Verksamheten har fortsatt under 2016
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Mötes- och studieverksamhet
Mål
Vad vi gjorde
Bidra till genomföranMålet uppnåddes i huvudsak. Clarté fick en viktig del i genomförandet av Marx
det av Marx 2016, samt 2016, såväl organisatoriskt (framförallt Daniel Hedlunds förtjänst!), ekonomiskt
ordna egna aktiviteter i som innehållsmässigt, genom de talare vi bjöd in. Clarté var väl synligt under
anslutning till Marx
Marx 2016 genom bokbord, presentationer och prenumerantvärvning. Däremot
2016
blev det inte någon studiecirkel hösten 2016, in anslutning till Marx 2016.
Återuppta cafémötena i
Stockholm

Målet uppnåddes. Cafémötena återupptogs hösten 2016 och kommer att fortsätta

Starta en studiecirkel i
Malmö våren 2016

Målet uppnåddes. Diskussionsmötena återupptogs under hösten 2016 med an-

under 2017.

slutning även utanför kretsen av clartéprenumeranter. De kommer att fortsätta
under 2017.

Starta en studiecirkel i
Stockholm hösten
2016.

Målet uppnåddes inte. Arbetet med organisation, finansiering och att säkerställa
medverkan från inbjudna gäster tog alla krafter i anspråk.

Styrelsen ska ordna
Målet uppnåddes inte. Däremot har verksamheten med Café Clarté i Stockholm
politiska möten i
återupptagits och studiegruppen i Malmö har utvecklats, såväl till form och inneClartés namn runt om i håll som i deltagarantal.
landet med hjälp av
lokala medlemmar och
prenumeranter och de
ekonomiska tillgångar
som finns i
mötesfonden. En eller
flera ansvariga för detta
ska utses.

Verksamheter, utöver planen som stämman antog:
Förbundet deltagit i Jordens vänners två seminarier om arbetet mot EU.
Förbundet anslöt sig till uttalandet om vägar framåt för det EU-kritiska
arbetet som antogs efter den andra konferensen i januari 2016.
Förbundet har anslutit sig till Fib/Kulturfronts organisering av arbete mot
Aurora, NATOs planerade krigsövning i Sverige under 2017.
Styrelsens uttalande i oktober 2016
Med anledning av att några vänsterdebattörer som uppfattas som
närstående Svenska Clartéförbundet gett uttryck för sympati för
högerextrema rörelser publicerade förbundsstyrelsen ett blogginlägg på
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förbundets hemsida i vilket detta kritiserades. Inlägget fokuserade främst
på Jan Myrdals medverkan i den nazistiska tidningen Nya Tider, men gav
upphov till en mer generell debatt, såväl på hemsidan som i andra medier.
I denna debatt klargjordes några viktiga politiska frågeställningar –
framför allt gällande hur vänstern bör förhålla sig till rasistiska och
chauvinistiska organisationer. Dessutom tydliggjordes Svenska
Clartéförbundets socialistiska och antirasistiska hållning.
Värdering av stämmoperioden
Förbundet har stärkt den utåtriktade verksamheten, främst genom
insatserna i genomförandet av Marx 2016. Cafémötena i Stockholm har
återupptagits och i Malmö har en löpande studiecirkel/diskussionsgrupp
startats. Däremot har besluten om möten runt om i landet i övrigt inte
verkställts.
Förbundet har varit politiskt aktivt genom anslutningen till Jordens
vänners EU-kritiska arbete samt genom att ansluta till organiseringen av
motstånd mot NATO-övningen Aurora, våren 2017 samt genom
markeringen mot rasism och chauvinism, genom styrelsens uttalande
hösten 2016.
Den prenumererade upplagan hållits på runt 1 000 prenumeranter och det
organiserade arbetet med prenumerantvärvning fortsätter. En svaghet med
tidskriften under stämmoperioden, liksom under den föregående, är
bristen på kulturmaterial i tidskriften.
Förbundsstyrelsen,
Stockholm 7 mars 2017

