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Ingenting är sig likt denna vår och sommar – det 
är vi alla väl medvetna om. Det gäller ändå att 
göra det bästa av situationen, med hänsyn till 
restriktioner och rekommendationer. Många 
tillbringar säkert sommaren hemmavid, och det 
finns mycket man kan hitta på i närområdet.

Årsmötet
genomfördes i år digitalt via Zoom. 13 personer del-
tog och det fungerade bra. Det var en ny och annor-
lunda upplevelse. Protokollet kommer att läggas ut 
på hemsidan www.petercasselsallskapet.se

Styrelsen
En ”nygammal” styrelse valdes vid årsmötet och den 
består av 
Jan Hultman, ordförande
Maria Lindgren, vice ordförande
Ann Johansson, kassör
Cecilia Sagrén, sekreterare
Karin Asmus
Gunnel Asp
Lena Axelsson (adjungerad för Kinda kommun)
Marita Forsman
Britt Stenman

Medlemsavgiften för 2020 
Skulle du inte hunnit betala in årets medlemsavgift, 
så är det inte för sent! Den är oförändrad: 100 kr 
för en person och 150 kr för en familj. Det går bra 
att betala via bankgiro 5832-8535 eller med Swish 
till nummer 123 088 72 81. Det går också bra med 
inbetalningsblankett. Kom ihåg att ange avsändare!

Verksamhet
Eftersom vi inte vet hur länge covid-19 kommer att 
påverka samhället så ligger planeringen på is. Vi 
planerar dock att medverka under Kulturarvsdagen 
den 12/9. Mer information om detta kommer.
I år är det 175 år sedan Peter Cassel med familj och 
vänner utvandrade. Kisa Emigrantmuseum är öppet 
ons-tor 10-17, fre-sön 10-16. Guidning varje torsdag 
i juli 14-16.
Om det blir en Amerikavecka 2021 återstår att se.
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Nothing is the same this Spring and Summer 
– that goes for both Sweden and the US. Restric-
tions apply and we have to make the best of the 
situation. Travel will be restricted and most of us 
will spend Summer close to home, which might 
not be so bad after all – there are many things to 
discover in the vicinity!

The Annual meeting
Due to the restrictions that apply in Sweden (no 
gatherings of more than 50 people, social distan-
cing etc) the Annual meeting  was this year held via 
video conference. It was a new experience for many 
of us, but it worked out quite well, with only minor 
technical problems. 13 members attended.

The Board
The Annual meeting elected a board:
Jan Hultman, chair
Maria Lindgren, vice chair
Ann Johansson, treasurer
Cecilia Sagrén, secretary
Karin Asmus
Gunnel Asp
Lena Axelsson (representative Kinda municipality)
Marita Forsman
Britt Stenman

Activities
Due to the covid-19 pandemic a lot of the activities 
that we had planned for Spring and Fall have been 
postponed.
Kisa Emigrantmuseum is open to visitors and there 
are guided tours every Thursday in July. This year is 
special since it is 175 years since Peter Cassel with 
family and friends left Kisa and embarked on their 
long journey that eventually ended in New Sweden, 
Iowa.
If there will be an American Festival in 2021 is any-
ones guess. We just have to wait and see how the 
situation develops.

Ha en skön sommar – på lagom avstånd!
Have a pleasant Summer 

– at an appropriate social distance!


