
Verksamhetsberättelse för år 2021 Peter Casselsällskapet

Styrelsen för Svenska Peter Casselsällskapet får härmed avge berättelse över verksamheten 
under tiden 1 januari – 31 december 2021.

Under verksamhetsåret har styrelsen bestått av:

Ordförande: Jan Hultman

Vice ordförande: Britt Stenman

Kassör: Ann Johansson

Sekreterare: Cecilia Sagrén

Ledamöter Karin Asmus

Gunnel Asp

Lena Axelsson (adjungerad från Kinda kommun)

Marita Forsman

Sahira Matar

Revisorer: Jerker Carlsson, Gerd Pettersson

Revisionssuppleant: Risto Laine

Valberedning: Lars-Magnus Cassel, Anders Lind, Kicki Stridh

Även 2021 har dominerats av covid 19-pandemin vilket har gjort att sällskapets aktiviteter 
har varit lätt räknade. 

Styrelsen har haft sju protokollförda sammanträden, varav några genomfördes digitalt.

Årsmöte hölls digitalt på Zoom den 29 maj.

Den aktivitet vi faktiskt genomförde var en migrationsdag på Vråken den 4 september. 
Temat var ”Människor och idéer i rörelse.” I Röda längan var det konstutställning, 
presentation av Internationella Kvinnoföreningen (IKF) och Andrew Petersonsällskapet. 
Utomhus bjöd Torbjörn Gustavsson och Fredrik ”Frallan” Jonsson på text- och 
musikprogrammet ”Joe Hill – rebellen som aldrig dör” och IKF bjöd på god mat. 
Eftermiddagen var relativt välbesökt.
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Lagom till migrationsdagen hade vi tagit fram en historisk vandringskarta genom Kisa. Den 
finns både i tryckt form på museet och för nedladdning från sällskapets hemsida. Till 
sommaren 2022 ska det även finns en engelskspråkig version.

Arbetet med att vidareutveckla Den talande duken låg nere under våren men kom igång så 
smått i slutet av hösten.

Under hösten togs beslut om att sällskapet ska vara med och arrangera en ”Amerikavecka” i 
någon form sommaren 2023 i samverkan med Kinda och Ydre kommuner samt Andrew 
Petersonsällskapet. I samband med detta beslutades också att återuppta ungdomsutbytet 
med Fairfield, vilket innebär att de svenska ungdomar som skulle ha rest till Fairfield 2020 nu
kommer att göra det i juni 2022.

Antalet medlemmar den 31/12 2021 var ca 40.

Fyra medlemsbrev har skickats ut via e-post och vanlig post under året.

Samarbetet med Kinda kommun och Kisa Emigrantmuseum har som vanligt varit gott. 
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