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Om årets möte
Till följd av covid-pandemins utbrott våren 2020 blev videomöten en mer eller mindre påtvingad 
lösning för att hålla årsmöten – och möten – över huvud taget, och har sedan dess kommit att bli 
mer av en norm även i arbetslivet. Nu 2023 är restriktionerna förvisso borta, men det är ändå ett sätt
att ge fler möjlighet att delta i mötet genom att inte behöva ordna resor och övernattning. Det ideala 
mellantinget är s k hybridmöten, där de medlemmar som kan deltar från samma plats – eller olika 
platser – och tillsammans ansluter till samma videomöte.

Förhoppningen för kommande år är att kunna erbjuda minst en fysisk plats dit de som föredrar 
traditionella möten och kan resa, kan ta sig till, men att samtidigt också erbjuda möjligheten att 
delta via videomöte.
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Propono pri tagordo dum la jarkunsido de SEF 2023 
Malfermo kaj jarkunsidaj funkciuloj
1 Malfermo

2 Decido pri laborlingvo dum la kunsido kaj la lingvo de la protokolo

3 Demando pri ĝustatempa alvoko de la kunsido

4 Elekto de jarkunsidaj funkciuloj

a. Prezidanto de la jarkunsido

b. Sekreterio de la kunsido

c. Du protokolkontrolantoj, samtempe kontrolantoj de la voĉdono

5 Decido pri tagordo

6 Nombrado de voĉdonrajtigitoj

Raportoj
7 Raportoj

a. Estrara jarraporto

b. Ekonomia raporto

c. Revizora raporto

8 Demando pri senŝarĝigo de la estraro

Elektoj
9 Elekto de prezidanto por unu jaro

10 Elekto de estraranoj

a. Decido pri nombro da estraranoj

b. Elekto de x estraranoj por du jaroj

c. Unu anstataŭanto por du jaroj

11 Revizoroj

a. Du revizoroj por unu jaro

b. Unu anstataŭanto por unu jaro

12 Elektoprepara komisiono por la jarkunveno 2024

Proponoj
13 Estraraj proponoj pri agadplano kaj buĝeto por 2023 (reviziita) kaj 2024
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14 Estraraj proponoj pri membrokotizo

15 Proponoj al la jarkunveno (motioner)

a. Pri la merkatado de esperanto, de Lennart Svensson

b. Pri la evoluo de esperanto en Svedio, de Lennart Svensson

Ceteraj demandoj kaj fermo
16 Ceteraj demandoj

a. Jarkongresoj/jarkunvenoj 2024 kaj 2025

b. Funkciuloj, nomumitaj de la estraro (redaktoro, reprezentanto ĉe UN kaj EEU)

c. Demando de la estraro: Ĉu ni aranĝu renkontiĝo en Sundsvall? 

d. Aliaj demandoj

17 Fermo de la kunsido
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Styrelsens årsrapport för 2022 / Estrara raporto por 2022
Svenska Esperantoförbundet/Sveda Esperanto-Federacio

Styrelse
Under året har styrelsen för SEF bestått av:

Ordförande Puff Östling

Vice ordförande Olof Pettersson

Sekreterare Ann-Louise Åkerlund

Kassör Lotta Lauritz

Ledamot Martin Strid

Ersättare Ingegerd Granat och Stella Lindblom

Adj för IT-frågor Stella Lindblom

Adj för ungdomsfrågor Daniel Viberg

Revisorer Per-Olov Johansson och Ulrika Hoppe

Revisorssuppleant Vakant

Valberedning Andreas Nordström och Sten Svenonius 

Medlemmar
Vid årets slut hade förbundet 237 medlemmar, varav 8 stycken tillkommit genom köp av Startpaket.
I realiteten var medlemsantalet oförändrat då två medlemmar avlidit under året och 13 avstått från 
att förnya medlemskapet.

Den omläggning av medlemssystemet som beslutades av årsmötet 2021-05-15 har genomförts, 
vilket betyder att rabatten på medlemsavgifterna för klubbmedlemmar, familjemedlemmar och 
ungdomar har tagits bort och alla från och med 2022 betalar samma grundavgift direkt till 
Esperantoförbundet.  De klubbar som fortfarande finns kvar sköter sina medlemsavgifter helt själva 
och behöver inte göra någon redovisning till förbundet.

Styrelsens arbete
Styrelsens mål med de senaste årens förändringsarbete är att vi, som styrelse, bara ska arbeta med 
frågor som kräver beslut om fördelning av resurser (t ex budgeten), frågor som är av strategisk art 
och att sköta den grundläggande administration som krävs för att en förening ska kunna fungera. 
Detta kräver en omställning och ett nytänkande som kan ta tid att slå igenom. Styrelsemedlemmarna
har nu två roller; (1) att som just styrelseledamöter se till att administrationen fungerar på bästa sätt,
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att medlemsregistret, den ekonomiska förvaltningen och myndighetskontakter mm sköts, samt att 
medlemsorganet La Espero ges ut och sänds till medlemmarna. (2) att som medlemmar i förbundet 
tillsammans med andra medlemmar initiera och genomföra olika delar av verksamheten.

Verksamhet 2022
Vi har tre övergripande fokusområden, Förvaltning, Arkiv och Verksamhet. I Förvaltning ligger 
styrelsen och Stödgruppen samt övriga officiella funktioner. Arkiv har hand om böcker och 
arkiverade dokument. Även lokalerna ligger under Arkiv eftersom vårt behov av lagringsplats är 
direkt beroende av dessa ägodelar. Verksamhet innehåller resten, dvs information och reklam, 
innehåll på hemsidor, deltagande i andras arrangemang, ordnande av egna evenemang och möten.

Fokusområde Förvaltning (Administrado)

Styrelsemöten
Styrelsen håller s k Arbetsstyrelsemöten varannan tisdag, där inkommande och pågående frågor 
behandlas och antingen förbereds till ett s k Beslutsstyrelsemöte eller skickas för ytterligare 
handläggning av förslagsställaren eller någon arbetsgrupp. Detta för att beslutsmötena ska kunna 
hållas korta och koncisa och lätta att protokollföra. Beslutsmöten kan på det sättet hållas bara när 
det finns ärenden att besluta om. Åtta protokollförda styrelsemöten (beslutsmöten) har hållits under 
året, förutom ett tjugotal Arbetsstyrelsemöten. Dessutom deltar styrelseledamöterna, i egenskap av 
aktiva medlemmar, i de flesta torsdagsmötena som våra medlemmar upprepade gånger inbjudits att 
delta i.

I övrigt använder vi vårt diskussionsforum Diskutejo, som finns i intere.se/arkivo och där alla som 
har registrerat sig kan följa inläggen och själva göra inlägg. (Dock inte i den del som kallas Kaŝita 
fokuso och som är styrelsens egen.)

Övriga möten
Vi har nu fått som rutin att hålla möten via zoom. Två typer av möten återkommer varje torsdag 
kväll kl 19 och lördagar från 11. De här mötena kallas samarbetsmöten och är avsedda för just 
samarbete mellan aktiva medlemmar och ansvariga i olika frågor och projekt, som är aktuella för 
tillfället. 16 torsdagsmöten och 14 lördagsmöten har genomförts, medan andra har fått ställas in på 
grund av bristande deltagande. Därutöver har de olika fokusgrupperna möten efter behov och 
intresse. I dessa möten deltar vi som ”vanliga” aktiva medlemmar men även andra medlemmar är 
välkomna att anmäla sitt intresse att delta. Genom en sorts jobbannonser i La Espero tänker vi 
försöka upplysa om specifika behov och kompetenser som skulle behöva tillföras.

Eftersom mötena på videoplattformen zoom.us fungerar bra och SEF abonnerar på en kanal som 
inte används dygnet runt alla dagar, har styrelsen beslutat att klubbar och grupper ska kunna anmäla
att de vill använda denna kanal. Även medlemmar ska vid enstaka tillfällen kunna använda kanalen 
om det inte stör ordinarie verksamhet. Man kan se det som att förbundet sponsrar andra aktiviteter. I
sådana fall får inte dessa andra aktiviteter bryta mot förbundets stadgar. Alla bokningar ska 
registreras i Kalendaro på esperantoförbundet.se.
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Den 13/10 hölls ett medlemsmöte via zoom med 19 deltagare, där bl a årsmötesformen 
diskuterades. Vi kom fram till att det är bra att årsmötet hålls innan mars månads utgång och att det 
är bra med hybridmöte eftersom det är mer demokratiskt om så många som möjligt kan delta. Andra
åsikter som framfördes var att det är bra att synas på andra arrangemang, som Bokmässan, 
Språkdagen, MR-dagarna, Roskildefestivalen, eller på andra platser, varför inte ha klubbmötet på 
ett kafé? Göra utflykter till olika sevärdheter och att någon tolkar till Esperanto så att språket hörs. 
Egna arrangemang och träffar behöver inte vara så hårt organiserade.

100-årsminnet av Valdemar Langlets födelse den 17/12 uppmärksammades genom ett zoom-möte 
mellan styrelsen och medlemmar i Rondo Langlet (en grupp som stödjer vår verksamhet genom 
extra bidrag). Medlemmarna hade tillsammans med det årliga julkortet också fått ett presentkort på 
en liten flaska ”bubbel” hos Systembolaget, så att vi tillsammans kunde skåla för vår 
esperantopionjär. 

Årsmötet
SEF:s årsmöte hölls även detta år via Zoom, med 15 röstberättigade deltagare. Styrelsens och 
revisorernas rapporter godkändes och ledamöterna omvaldes. Förslagen till verksamhetsplan och 
budget samt oförändrade medlemsavgifter godkändes.

Styrelsen informerade om att den accepterat Framtidsgruppens och Malmöklubbens förslag att 
SEF:s bibliotek ska transporteras till Malmö, där det kommer att bearbetas och registreras av 
klubbmedlemmar samt inkluderas i klubbens bibliotek, som sedan kommer att skänkas till SEF.

Ekonomi
Året har präglats av ekonomisk oro i samhället i stort med stigande kostnader, ränteförändringar och
inflation. Förbundets fasträntekonto i Marginalen Bank löpte ut under sommaren och genom att 
fördröja öppnandet av ett nytt fasträntekonto har räntan för de kommande två åren kunnat bindas på 
en förhållandevis bra nivå, 3,5%. Det andra kapitalkontot i SBAB har rörlig ränta, vilket också 
bedöms vara fördelaktigt i nuläget. Situationen kan dock ändras fort och nya bedömningar bör göras
åtminstone halvårsvis.

Även under 2022 har det totala kapitalet minskat något. Ett viktigt ekonomiskt beslut för framtiden 
har varit att säga upp lokalen i Herrljunga, se nedan under Fokus arkiv. Med de minskade 
lokalkostnaderna finns det förutsättningar för att inte tära på kapitalet för annat än önskvärda 
aktiviteter och arrangemang.

Den ändrade medlemsstrukturen har inledningsvis, under en övergångsperiod, krävt vissa extra 
moment i bokföringen men innebär hädanefter en avsevärt enklare hantering. Stockholmsklubben 
”förvarar” sina medel som bokförs på ett särskilt förfogandekonto hos SEF. Denna möjlighet står 
öppen för andra klubbar som önskar avskaffa egna konton (eller inte vill öppna vid nybildning).

Fokusområde Verksamhet (Vigliga grupo)
Fokusområdet Verksamhet är en sammanslagning av de tre tidigare områdena Information, 
Mötesplatser och Stärka medlemmar. Information är den del där det har genomförts flest aktiviteter 
enligt verksamhetsplanen. Vi har också upprepade gånger inbjudit våra medlemmar till torsdags- 
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och lördagsträffarna via Zoom. Det är upp till våra medlemmar att ordna lokala träffar och annan 
verksamhet, medan förbundet ur våra fonder kan ge ekonomiskt stöd till särskilda projekt.

Annonser
Den annonskampanj i SPRÅKTIDNINGEN som inleddes under 2021 har fortsatt under våren 2022.

Serien har varit upplagd som en minikurs och i anslutning till minikursen har en sajt med 
fördjupningsmaterial skapats (http://esperanto.se/kurs). Sajten innehåller övningsmaterial till 
respektive moment i form av nedladdningsbara pdf-filer, inklusive facit. Materialet är tänkt att även 
kunna användas till en broschyr som man ska kunna skriva ut själv hemma.

I ett paket tillsammans med vår ”sedvanliga” annonsering i samband med bokmässan i Göteborg 
fick vi även ha en annons i AFTONBLADETS BILAGA ”Campingbibeln” som skulle finnas på 
kedjan First Camps campingplatser i hela landet hela sommaren. Olof satte ihop en ordfläta med 
camping/semesterrelaterade ord under rubriken "Camping på utrikiska".

Vi har under några år haft annonser i STUDIEBLOCKET, ett anteckningsblock med reklam på 
omslag och inlaga som delas ut gratis fyra gånger per år till studenter på universitet och högskolor. 
Även under 2021 hade vi annonser i blocken som delades ut i början av vår- respektive 
höstterminen medan vi under 2022 avstod från denna annonsering.

Medverkan i evenemang
EUROPEISKA SPRÅKDAGEN är en dag utlyst av EU-kommissionen att infalla 26 september för 
att framhäva nyttan av språkkunskaper och flerspråkighet. I Europahuset i Stockholm arrangeras 
årligen ett evenemang av EU-kommissionens representation tillsammans med ambassader och 
kulturinstitut samt olika språkorganisationer. Esperantoförbundet har varit med som en av dessa 
medarrangörer i många år, ofta tillsammans med representanter från Stockholmsklubben för att 
bemanna vårt informationsbord. Till evenemanget kommer skolklasser för att få provlektioner i 
olika språk. Ca 175 ungdomar och några av deras lärare besökte vårt bord och fick en kort lektion i 
bl a esperantos ”specialbokstäver” och uttal. Olof Pettersson och Anders Sundman från 
Stockholmsklubben ansvarade för informationsbordet.

TRIA SKANDINAVA KONGRESO arrangerades av Dana Esperanto-Asocio (DEA) under Kristi 
Himmelsfärdshelgen. Det erbjöds ett varierat program med föreläsningar, diskussioner, trevlig 
samvaro samt sång och dans. Vår medlem Gunnar Farm gav en föreläsning med titeln ”Vivrimedo 
kaj daŭrigebla socio”. En grupp deltagare satte samman en musikgrupp som framförde några sånger
och uppmanade till allsång under ”Komuna Vespero”. Ett uppskattat inslag som ledde till en idé om 
att ordna en MUSIKTRÄFF någonstans under våren 2023.  Uppropet i september- och 
decembernumret av La Espero om att intresserade ska höra av sig har dock inte gett något resultat 
(http://esperantonordio.org/muzika-renkontigo/).

Övrig informationsverksamhet och egna arrangemang
Nyhetsbrevet ALLT OM ESPERANTO, som riktar sig till en intresserad allmänhet, är planerat att 
utges en gång i kvartalet. Redaktionskommittén för La Espero och nyhetsbrevet, som hittills bestått 
av Bengt Olof Åradsson och Olof Pettersson, har utökats med Keiko Snarberg.
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Svenska Esperantoförbundet finns på TWITTER, YOUTUBE, INSTAGRAM och TELEGRAM, 
även om aktiviteterna där ännu inte är särskilt omfattande. Några YouTube-filmer, som vänder sig 
till våra medlemmar och beskriver hur våra hemsidor är utformade och används, har producerats, 
liksom även ett par filmer för övrig publik. 

Från Esperanto Nederland kom under hösten 2021 en vädjan om hjälp att finansiera en 
PROFESSORSTJÄNST i Interlingvistik och esperantologi vid Amsterdams universitet som de 
under flera år har stött. SEF-styrelsen bedömer det som en viktig möjlighet att göra esperanto 
synligt och bidra till mer forskning om esperanto, då Amsterdams universitet är välkänt 
internationellt, och beslöt att bidra med 1 000 € per år under en femårsperiod. Det känns mer 
konstruktivt och konkret att bidra till en sådan tjänst och i stället minska traditionell annonsering 
som har ett svårmätt genomslag. SEF vidarebefordrar även bidrag från våra medlemmar.

I februari 2022 kom en fråga via kontaktformuläret på hemsidan om det finns någon särskild 
ESPERANTOKALENDER. Gullers Trading gör olika profilprodukter inklusive kalendrar och har 
redan ett antal internationella (läs "på andra språk") kalendrar i sitt utbud. De tyckte det vore en kul 
att även ha esperanto. De stod för kostnaden och var villiga att trycka upp en liten upplaga, men 
önskade vår hjälp att översätta och korrekturläsa. Vår del i det hela var alltså att hjälpa till att 
översätta namn på högtider och helgdagar samt eventuellt tillfoga "esperantohögtider", såsom 26/7, 
15/12 och eventuella andra årsdagar vi fann lämpliga. Kalendern finns nu att köpa hos 
kalenderspecialisten.se. 

För andra året i rad blev vi kontaktade av Vasaskolan i Skövde. De har en egen SPRÅKDAG på 
hösten och vill ha med så många olika språk som möjligt. Även i år tog Stella Lindblom i Undenäs 
(Karlsborg) på sig uppdraget och höll tre föredrag den 25/10. Gensvaret var positivt och två av de 
tre lärare som var med ser fram emot att kunna använda esperanto som exempel i undervisningen. 

Fokusområde Arkiv
Malmö Esperantoförening har erbjudit sig att ta emot böcker och tidningar från Herrljunga och föra 
in dem i det register över de egna böckerna, som de under de senaste åren har arbetat med att 
uppdatera. De har sedan för avsikt att överlämna hela det gemensamma biblioteket till SEF mot att 
förbundet står för lokalhyran, vilken kommer att bli avsevärt lägre än för lokalen i Herrljunga. 
Herrljungalokalen är uppsagd till den 30/6 2023.

Arkivgruppen har träffats och arbetat i Herrljunga tre gånger under året. Alla böcker har packats i 
kartonger för transport till Malmö och en hel del övrigt, såsom utställnings- och 
informationsmaterial, har övertagits av klubben i Göteborg. Ann-Louise ansvarar för att samla ihop 
det arkivmaterial som ska deponeras hos Riksarkivet, och gjorde under sommaren ett kort besök där
för att få en uppfattning om hur tidigare deponerat material ser ut.

Sten Svenonius har under de senaste åren arbetat med att skanna klubbens arkiv och tidningsurklipp
som sedan har deponerats i Malmö Stadsarkiv. En underdomän har skapats under esperanto.se 
(biblioteko.esperanto.se) där den gemensamma listan över böckerna i Malmö och Göteborg finns 
inlagd och där det skannade materialet också ska kunna bevaras tills vi har funnit ett lämpligt sätt 
att göra det tillgängligt för medlemmar och allmänhet.
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Problemet med hur vi ska göra med alla dubbletter och de böcker som köpts in för försäljning har 
diskuterats under flera år. Ett förslag om någon sorts nätbutik har framställts men frågan ligger för 
närvarande på is.

Slutord 
Styrelsen försöker oförtrutet att få förbundets medlemmar delaktiga och entusiastiska i arbetet för 
att sprida information om esperanto, vilket enligt stadgarna är ett av huvudmålen för SEF och 
esperantorörelsen. Ansvaret för att bevara och förvalta esperantorörelsens historia i Sverige ligger i 
huvudsak på oss, eftersom vi är den största kvarvarande esperanto-organisationen. En av 
tyngdpunkterna för årets arbete har legat på arkiv- och biblioteksarbetet. 

Vi stödjer helhjärtat ett medlemsinitiativ att systematiskt gå igenom den svenska esperantorörelsens 
resurser och behov som underlag för beslut om vår framtida verksamhet. Vi vill påminna om att vi 
alla tillsammans – direktmedlemmar och alla anslutna klubbar och grupper – utgör SEF, inte bara 
styrelsen. För detta fortsätter vi utveckla våra hemsidor för att möjliggöra olika sätt att samarbeta 
och hålla sig informerad om vad som händer bland esperantister i Sverige och utomlands, i första 
hand de nordiska länderna. 

Svenska Esperantoförbundets styrelse

Puff Östling Ann-Louise Åkerlund Lotta Lauritz

Olof Pettersson Martin Strid

Ingegerd Granat Stella Lindblom
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Några rapporter från våra klubbar och grupper/ 
Kelkaj raportoj de niaj kluboj kaj grupoj

Esperanto-klubo de Stockholm (EKS)

Styrelsens verksamhet 
Styrelsen har haft 5 möten under året. Under våren och fram till augusti har mötena skett per Zoom, 
bl.a. för att Tatu skulle kunna delta. Därefter har styrelsemötena varit hemma hos vice ordföranden 
Soile. 

Medlemmar 
Klubben har 53 medlemmar, varav 4 tillkommit under året.

Mötesverksamhet
Det har arrangerats åtta möten under året, fyra på våren och fyra på hösten i ABF-lokalen, 
Sveavägen 41. 

21/1 hade Soile samlat fyra deltagare för att översätta 25 svenska ordspråk till esperanto. Istället 
blev det en livlig diskussion med Lennart Svensson och Bengt Nordlöf. 

18/2 ägde klubbens årsmöte rum med åtta deltagare närvarande. 

18/3 höll studentskan Neza Leskovar från Ljubljana ett föredrag om sitt hemland Slovenien. 11 
deltagare lyssnade med stort intresse på henne. 

1/4 hade vi en sångafton-kantvespero med Agneta och hennes violin som ackompanjerade de sex 
sångarna. 

16/9 arrangerades ett välkomstmöte för nya medlemmar. Christina och Sofia berättade om sin 
kontakt med Esperanto för de övriga sex deltagarna som önskade dem hjärtligt välkomna till 
klubben. 

14/10 berättade Soile om två sommarkurser hon varit på i Åbo och Göteborg. 

11/11 upplyste Ann-Louise Åkerlund per Zoom oss andra om vad som hänt och händer inom UEA, 
Universala Esperanto Asocio, i Rotterdam. Sex deltagare fanns på plats och en på distans. 

9/12 hade vi en sångafton-kantvespero med Agneta för att träna inför Lumfesto. Vi hade också 
besök av Manuela Blanco Nufrio från Malaga (Esperanta Naturamikaro). "Älskar de svenska 
sederna den här årstiden, med alla ljus". Hon var på besök hos Bertil Nilsson och passade på att 
komma till vårt möte.

Övrig mötesverksamhet 
29/4 extra möte på Fjällgatans kaffestuga med anledning av besök av Peter Grbec från Slovenien 
som var här med sin familj och systerdotter Neza. Sex klubbmedlemmar hade kommit för att få 
träffa honom. 
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Den 17 maj hölls Printempa festo på lokalen Ringvägen 76. Glädjande nog var det hela 16 personer 
som kommit för att fira vårens ankomst. 

Sommarens kaféträffar var fem till antalet och ägde rum på Fjällgatans kaffestuga, Lyran, 
Skanskvarn och Notholmen i Tyresö slottspark. Vanligtvis var vi ca 6 personer på träffarna, ibland 
något fler. Två av våra nya medlemmar har varit med på någon av kaféträffarna. 

Lumfesto ägde rum den 14/12 i lokalen Ringvägen 76.

Medlemsblad 
Ekspreso har utkommit vid fyra tillfällen. Innehållet har varit kommande månaders program, extra 
information om vissa program, små rapporter om gångna månaders verksamhet. Ofta finns också en
sångtext eller dikt och en gloslista för den texten. 

Utåtriktad verksamhet 
Medlemmar i styrelsen tog under sensommaren telefonkontakt med SEFmedlemmar i 
stockholmsområdet som under året valt att gå med i EKS och bjöd in dem till välkomstmötet på 
ABF den 16/9.

SEF/EKS deltog, tillsammans med representanter från ett femtontal länder, med ett 
informationsbord under den europeiska språkdagen i Europahuset den 26/9.

Klubo Esperantista de Malmö (KEM)
La jarkunsido 2021 decidis pri nova membrokategorio ekde 2022, Dumviva Membro de KEM. Fine
de la jaro la nombro de DM de KEM estis 33 (32). Ĉiuj membroj apartenas al tiu kategorio. La 
klubo ricevis 2 novajn membrojn dum la jaro. Mortis nia fidela membro Bertil Andreasson.

Kunvenoj kaj kunsidoj
En Malmö okazis 9 kunvenoj/kunsidoj dum la jaro:

30 Jan Jarkunsido. Okazis pere de retpoŝto. 

23 Feb La estonteco de nia klubo. Ann-Louise Åkerlund parolis pri Birmo. 

16 Mar Libroaŭkcio. Per-Olov Johansson parolis pri la genealogia arbo de Leonardo da Vinci. 

9 Apr Printempa festo. Per-Olov Johansson parolis pri la urboparto Slottsstaden. 

4 Maj Ordinara kunsido. Karin Rylander parolis pri Berlino (svede). 

7 Sep Ordinara kunsido. Ni rigardis fotoalbumon de L Lundell pri UK en Malmö 1948 

1 Okt Aŭtuna festo. Agneta Lund parolis pri vojaĝo al Kirgizio 

2 Nov Ordinara kunsido. Karin Rylander parolis pri krozado sur Rejno (svede). 

27 Nov Aŭkcio. Per-Olov Johansson parolis pri poliglotoj. 
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La informa laboro 
Dum la Malmoa festivalo la 14.8 societoj povis reklami per helpo de disponebla tablo sur Gustav 
Adolfs Torg. Alf Mobark kaj Angeta Lund prezentis Esperanton per helpo de libroj kaj aliaj 
esperantaĵoj. Regis varmego kaj malmultaj homoj moviĝis en la urbo, tamen ni estis videblaj. 

Foiro de Malmoaj societoj okazis en la enirejhalo de Niagaro (universitato de Malmo) la 5.10. Per-
Olov Johansson kaj Karin Rylander reprezentis nin per informiloj sur tablo.

La kurslaboro 
Ĉiulunde dum la jaro okazis studoj pere de zoom kun kelkaj lernemuloj en la tuta lando. Unue inter 
la 19.30-21h, poste inter 20-21h. La studoj celas esti komplemento al memstudoj kaj doni eblecon 
al komencantoj kaj daŭrigantoj teni kontakton kun aliaj lernantoj. Gvidanto de la studoj estis Sten 
Svenonius, iufoje kun Hedvig Jarn kiel anstataŭanto. 

La folio 
La Folio, dupaĝa informilo kun informoj nur pri la kluba agado, aperis rete 6-foje dum la jaro. 
Redaktanto estis Sten Svenonius. Krom la membroj kelkaj interesitoj ricevas la informilon.

La klubejo 
La aranĝoj dum la jaro okazis en la klubejo escepte de la jarkunsido pro la Kronviruso. Sten 
Svenonius laboris sola 25 fojojn por ordigi arkivajn aferojn kaj kun Per-Olov Johansson 52 fojojn, 
kelkfoje kun helpo de Ann-Louise Åkerlund, en la klubejo por ĝisdatigi la bibliotekon. La 8.6 ni 
transdonis 8 kestojn da la Espero 1913-2021 al la Urba arkivejo. Sten skanis kelkajn jardekojn de 
La Espero, kiuj estos konsulteblaj rete ĉe SEF. 

Aŭkcioj kaj ekonomio 
Aŭkcio donis printempe 760 kronojn kaj aŭtune 785 kronojn. Donacoj dum la jaro ne estis. 
Luenspezo estis 10.707 kronoj. Nete la lukosto por la klubejo estis 7.041 kronoj. La kunlaboro kun 
Studiefrämjandet donis 1.425 kronojn kiel kontribuon por prelegoj. 

La biblioteko 
La biblioteko ampleksas momente ĉirkaŭ 3.400 titolojn kaj pli ol 2.100 duoblajn ekzemplerojn, kiuj
jarfine estas registritaj. Granda nombro da libroj restas por registri. Dum la jaro ni okupiĝis pri ĝia 
aktualiĝo. Estas proponite kunligi la librojn en Herrljunga kun la kluba biblioteko kaj donaci la 
ampleksotan bibliotekon al SEF.

Esperanto-Societo de Gotenburgo/
Göteborgs Esperantoförening

Styrelsearbetet 
Styrelsen har under året haft 3 ordinarie sammanträden.
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Medlemsantal  
Klubben hade 42 medlemmar 31 december 2022.

Årsmöte 
Årsmötet hölls den 12 mars i Redbergsskolan, Örngatan 6. Årsmötet beslutade bl.a. att lägga ner 
E.S. Nilssons ideella fond. Tillgångarna skulle tillfalla Göteborgs Esperantoförening att användas 
för Stannumsbiblioteket. (De har överförts och fonden – som juridiskt inte var en fond utan en 
ideell förening – är nu avregistrerad.) En frivillig medlemsavgift på 100 kr beslutades också (en 
grundavgift tillkommer, se Medlemsavgift ovan).

Klubbiblioteket 
Biblioteket är ca 15 m2 stort och inrymmer även ett bord och några stolar. Hyran är 690 kr/mån 
(ingår också en förvaringsvagn i planet ovanför). Under året har vi besökt Skövdes klubblokal och 
haft en dialog med Skövdeföreningen att ta hand om deras bibliotek när den föreningen läggs ner. 
Inget konkret resultat än, dialogen fortsätter. På vår hemsida finns en lista på vilka böcker vi har i 
Stannumsbiblioteket.

Ora Ĵurnalo 
Ora Ĵurnalo är en tidning i pdf-format som kommer ut 11 ggr/år. Den är gratis och finns tillgänglig 
på föreningens hemsida (de som inte har internet kan få den utskriven på papper till 
självkostnadspris).

Esperantolördagar 
Den 12 februari, 12 och 26 mars, 9 och 23 april, 21 maj, 27 augusti, 10 och 24 september, 15 och 29
oktober, 26 november och 10 december har vi haft kurser i Studieförbundets Vuxenskolans lokaler 
på Örngatan 6. Det har varit två grupper: en nybörjare/fortsättning ledd av Siv och en konversation 
ledd av Andreas. Under höstterminen har också en bokcirkel ingått som letts av Ingegerd. Den 12 
mars hade vi också vårt årsmöte och 23 april berättade vår medlem Paul om sitt hemland 
Nederländerna.

Övriga möten 
Ingegerd Granat ledde oss på en intressant stadsvandring 16 juli i Göteborg mellan olika statyer. 
Den 8 augusti fick vi besök av londonbon och journalisten Donald Gasper och den dagen kunde 
man först besöka Stannumsbiblioteket och sen Gunnilse småskola, där Donald föreläste om sina år i
Hongkong och om planspråken Volapük, Esperanto och Interlingua. Den 14 augusti besökte vi 
Gunnebo slott, där vi åt en god middag på restaurangen och efteråt deltog i en guidad rundvandring 
i slottet under temat: den sista privata ägaren av slottet, Hilda Sparre. Den 19 november firade vi 
Ora Ĵurnalo 5 år med ett samkväm i  "Bagarstugan" i Hökälla. Medhavda dessertostar, alkoholfri 
champagne och efteråt kaffe och tårta, allsång, solosång, sagoläsning och tävlingar bidrog till en 
lyckad fest.
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Medlemsblad 
Medlemsbrevet har under året utkommit 4 gånger. Medlemsbrevet finns både i pappersformat och i 
elektroniskt format. Medlemsbladet sänds också till SEF, UEA och till redaktörer för 
esperantoklubbar i Sverige och till några andra intresserade.

Information 
På vår hemsida på www.esperanto-gbg.org finns information tillgänglig, vi utannonserar våra träffar
också på SEFs hemsida, sommarkursen även internationellt. E-postutskicket Rapida Informilo har 
utsänts 25 gånger. Ora Ĵurnalo skickas till en del icke-esperantister och under våra 
utomhusarrangemang delas det ut information till intresserad allmänhet. Den 1 september besökte 
Siv Burell en klass med 33 st 17-åriga elever på Schillerska gymnasiet i Göteborg. Hon berättade 
om esperanto, visade Power Point och lät eleverna gissa betydelsen av en esperantotext med många 
ord som liknar svenska. Medlemmar i styrelsen skickade en insändare till Göteborg-Posten, som 
infördes 22 oktober. Den handlade om bibliotekens dåliga innehav av nyare esperantoböcker. 
Ansvariga på Stadsbiblioteket sände in en replik, vilken också infördes i GP. Där försäkrade man att
man bevakar esperantoutgivningen och bad att få inköpsförslag. Vi har sammanställt en sådan lista 
och skickat till Stadsbiblioteket.

Studieverksamhet 
Vi har haft kurser på nybörjar/fortsättnings- och konversationsnivå under våra Esperantolördagar. 
Ledare har varit Siv Burell och Andreas Nordström. Under höstterminen har också en bokcirkel 
ingått som letts av Ingegerd. Siv har lett en nybörjarkurs via Zoom och Nick Kalivoda en 
fortsättningskurs via Zoom. Under hela året, på månadens sista söndag kl. 17, har vi haft en 
bokklubb via Zoom. Omkring 15 deltagare, även från andra länder (Frankrike, Schweiz, Litauen, 
England, Polen). Man har läst Sten Johanssons roman Sesdek ok. Mellan 20 – 23 juni hade vi åter 
en sommarkurs:

Sommarkursen hölls 20 – 23 juni i Vuxenskolans lokaler på Karl Gustavsgatan 15 med 21 
deltagare. Sten Svenonius hade en grammatikgrupp, Inga Johansson en fortsättningsgrupp och 
Andreas Nordström en samtalsgrupp. Under morgonmötena presenterade Siv böcker från 
esperantolitteraturen. En deltagare kom från Stockholm, men inga från utlandet.

Ekonomi 
Klubbens ekonomi är relativt god, men hyran för det nya förrådet i Stannum tar dock sin del. Vi 
tackar för de gåvor som kommit in på sammanlagt 2 866 kr från 13 personer.

Övrigt 
Vår förening är medlem i föreningen Tidskriftsverkstan som stödjer pappers- och nätpublikationer i 
Göteborg och i föreningen Fredens Hus Göteborg. Inga Johansson sitter i dess styrelse. Vi är också 
medlemmar i kommittén för att fira Göteborgs 400-årsjubileum.
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Uppsala esperantoförening
Föreningen har under året haft 12 betalande medlemmar. Vi brukar dock kalla sammanlagt 39 
personer, som är intresserade av esperanto, till sammanträdena. Början av året präglades av 
coronapandemin.

Möten
Uppsala esperantoförening har under 2022 haft åtta möten.

3 februari: (videokonferens). Vi pratar och umgås.

31 mars: Årsmöte.

25 april: Christer Kiselman presenterade sin bok om Zamenhof och jiddisch.

6 juni: Utflykt till Ulva kvarn.

12 september: Christer berättade om universella kongressen i Montreal.

11 oktober: Vi läste novellen Signoj en ŝtormo av Leif Nordenstorm.

22 november: Leif Nordenstorm berättade om arbetet med den nya Esperanto-svenska ordboken 
och vi läste novellen Feliĉan Kristnaskon av Trevor Steele.

14 december: Vi besökte Kafferummet Storken.

Esperantoklubo de Norrköping (La Venkonta Stelo)
Kaŭze de ŝrumpanta intereso la membraro en 2013 decidis malfondi la formalan klubon. Tamen 
samtempe oni decidis daŭrigi iom da agado kiel studrondoj kaj kelkaj kunvenoj, sed nun kiel 
neformala esperantogrupo. Je kunveno en 2014 la ĉeestantoj decidis por ĉiam doni la Migrantan 
Pokalon al Haldo Vedin kiel honoran premion por lia multjara sindona laboro por la  klubo. En 
2022, post ankoraŭ pli da forpasoj kaj translokiĝoj, oni interkonsentis pri ĉeso de ĉiuj agadoj. Tio 
signifas ke La Venkonta Stelo – Esperantoklubo de Norrköping ĉesas post 94-jara agado.
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Sida 1  (2)

Utskriven: 2023-02-21 20:37:28

Svenska Esperantoforbundet.se 802000-7962

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2022-01-01 - 2022-12-31

Senaste ver.nr: A371, M23

Resultatrapport

Perioden

Rörelsens intäkter och lagerförändring

Nettoomsättning
3 200,003120 Startpaket

187,003122 Peranto - Intäkter PG 147429-5
S:a Nettoomsättning 3 387,00

Övriga rörelseintäkter
44 360,003900 Medlemsavgift DM
6 600,003903 Rondo Langlet - månad
2 720,003904 Rondo Langlet - år
1 833,553985 Bidrag/Gåvor/Arv

S:a Övriga rörelseintäkter 55 513,55

S:a Rörelsens intäkter och lagerförändring 58 900,55

Rörelsens kostnader

Råvaror och förnödenheter
-2 451,014010 Libroservo - Inköp materiel och varor
-7 400,004111 La Espero - tryckning
-7 887,204112 La Espero - porto
-1 293,004115 Startpaket
-4 589,504135 Arkivkostnader

S:a Råvaror och förnödenheter -23 620,71

35 279,84Bruttoresultat
Övriga externa kostnader

-48 467,005010 Lokalhyra
-4 554,525420 Programvaror, support

-849,006005 Stärka medlemmar
-3 633,076020 Medlemskap i andra organisationer
-3 062,506100 Internet

-35 825,006150 Info - Trycksaker mm
-617,006190 Övriga arrangemang

-1 338,006240 Tele
-710,006250 Porto

-2 133,856380 Bank-/Plusgirokostnader
-242,006390 Övriga kostnader

S:a Övriga externa kostnader -101 431,94

S:a Rörelsens kostnader -125 052,65

-66 152,10Rörelseresultat före avskrivningar
-66 152,10Rörelseresultat efter avskrivningar
-66 152,10Resultat före finansiella intäkter och kostnader

Finansiella intäkter och kostnader

Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar
52 331,168254 Ränteintäkter

S:a Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar 52 331,16



Sida 2  (2)

Utskriven: 2023-02-21 20:37:28

Svenska Esperantoforbundet.se 802000-7962

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2022-01-01 - 2022-12-31

Senaste ver.nr: A371, M23

Resultatrapport

Perioden

S:a Finansiella intäkter och kostnader 52 331,16

-13 820,94Resultat efter finansiella intäkter och kostnader
Extraordinära intäkter och kostnader

1 000,008710 Extraordinära intäkter
S:a Extraordinära intäkter och kostnader 1 000,00

-12 820,94Resultat före bokslutsdispositioner och skatt
-12 820,94Resultat före skatt

Beräknat resultat: -12 820,94

Kommentarer till resultatrapport
Konto 8254 – Ränteintäkter. Intäkterna på drygt 52 000 kronor härrör tillstörsta delen från det 
treåriga fasträntekontot hos Marginalen bank, så intäkten avser tre års upplupen ränta. Det 
begränsade minusresultatet på 12 820,94 kronor beror i hög grad på denna ränteintäkt

Konto 4135 – Utgifterna för arkivkostnaderna beror i hög utsträckning arbete för avveckling av 
lokalen i Herrljunga och är alltså tillfälliga men kommer att behövas även 2023.

Konto 6150 – Annonser i främst Språktidningen 



Sida 1  (2)

Utskriven: 2023-02-21 20:38:13

Svenska Esperantoforbundet.se 802000-7962

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2022-01-01 - 2022-12-31

Senaste ver.nr: A371, M23

Balansrapport

Ingående balans Perioden Utgående saldoIngående saldo

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kassa och bank

106 366,30 106 366,30 -91 346,14 15 020,161920 Plusgiro

55,19 55,19 0,00 55,191923 UEA

479,00 479,00 0,00 479,001932 Payson

50,00 50,00 60,60 110,601933 Paypal

802 134,30 802 134,30 -44 693,84 757 440,461937 SBAB

950 000,00 950 000,00 100 000,00 1 050 000,001942 Marginalen Bank

697,00 697,00 -697,00 0,001943 Marginalen Likvidkonto

3 328,00 3 328,00 10 453,00 13 781,001999 Interimsfordran

S:a Kassa och bank 1 863 109,79 1 863 109,79 -26 223,38 1 836 886,41

S:a Omsättningstillgångar 1 836 886,41-26 223,381 863 109,791 863 109,79

S:a TILLGÅNGAR 1 836 886,41-26 223,381 863 109,791 863 109,79

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER

Eget kapital

Balanserat kapital

-98 848,57 -98 848,57 52 000,00 -46 848,572010 Eget kapital

-298 139,89 -298 139,89 -8 840,00 -306 979,892011 Fonden Olle Olsson

-478 649,93 -478 649,93 -14 560,00 -493 209,932012 Verksamhetsfond

-459 279,46 -459 279,46 -3 457,66 -462 737,122014 Fonden NEK

-382 588,00 -382 588,00 -11 440,00 -394 028,002015 Fonden Utveckling

S:a Balanserat kapital -1 717 505,85 -1 717 505,85 13 702,34 -1 703 803,51

Ändamålsbestämda medel

-32 122,18 -32 122,18 0,00 -32 122,182070 SEJU

-33 576,56 -33 576,56 -4 547,10 -38 123,662071 EKS Förfogandekonto

-54 865,20 -54 865,20 -2 080,00 -56 945,202072 SEI avvecklingsmedel

S:a Ändamålsbestämda medel -120 563,94 -120 563,94 -6 627,10 -127 191,04

S:a Eget kapital -1 830 994,557 075,24-1 838 069,79-1 838 069,79

Skulder

Kortfristiga skulder

1 500,00 1 500,00 0,00 1 500,002460 Klubbandel vid central inbetalning

-17 990,00 -17 990,00 1 270,00 -16 720,002710 Medlemsavgift nästa år DM

-4 600,00 -4 600,00 4 600,00 0,002711 Medlemsavgift klubb nästa år
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Utskriven: 2023-02-21 20:38:13

Svenska Esperantoforbundet.se 802000-7962

Vald period: Hela räkenskapsåret

Räkenskapsår: 2022-01-01 - 2022-12-31

Senaste ver.nr: A371, M23

Balansrapport

Ingående balans Perioden Utgående saldoIngående saldo

-2 700,00 -2 700,00 2 700,00 0,002712 Rondo Langlet nästa år

-1 250,00 -1 250,00 -2 242,80 -3 492,802999 Interimskuld

S:a Kortfristiga skulder -25 040,00 -25 040,00 6 327,20 -18 712,80

S:a Skulder -18 712,806 327,20-25 040,00-25 040,00

S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH
SKULDER

-1 849 707,3513 402,44-1 863 109,79-1 863 109,79

Beräknat resultat: 0,00 0,00 -12 820,94 -12 820,94

Kommentarer till balansrapport
Konto 1937 och 1942 – Från SBAB-kontot har en summa överförts till det nya tvååriga 
fasträntekontot i Marginalen Bank för att beloppet där ska uppgå till det höjda garantibeloppet på 
1 050 000.

Ränteintäkterna har omfördelats till fonderna och till EKS förfogandekonto efter storlek från Eget 
kapital

Konto 2014 – Fonden NEK – Uttag ur fonden för bidrag till professorsposten i Amsterdam





Valberedningens förslag till ny styrelse 2023
Val till styrelsen:
Ordförande för 1 år: Puff Östling (omval)

Ledamot för 2 år: Olof Pettersson (omval)

Ledamot för 2 år: Lotta Lauritz (omval)

Ledamot för 2 år: Ann-Louise Åkerlund (omval)

Ersättare för 2 år: Thordis Samuelsson (nyval)

Kvarstår 1 år till:
Ledamot: Martin Strid

Ersättare: Stella Lindblom

Revisorer
Ordinarie för 1 år: Per-Olov Johansson (omval)

Ordinarie för 1 år: Ulrika Hoppe (omval)

Ersättare för 1 år: Agneta Lund (nyval)

Andreas Nordström och Sten Svenonius
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Verksamhetsplan 2023–2024

Förvaltningsgruppen 
Förvaltningsgruppen ansvarar för det arbete som måste utföras för att förbundet som organisation 
ska kunna fungera. Det innebär: att se till att styrelsens beslut blir genomförda, att inkassera 
medlemsavgifterna, betala fakturor och sköta bokföringen, göra bokslut och redovisa till medlemm-
arna och revisorerna, att göra deklarationen och handha eventuella andra myndighetskontakter, att 
förvalta donerade medel genom att söka placeringar till högsta möjliga ränta och lägsta möjliga risk,
att sköta medlemsregistret, expediera beställningar av Startpaket och ha kontakt med våra 
medlemmar, att se till att medlemsorganet La Espero regelbundet ges ut …

Eftersom detta arbete utgör grunden för att organisationen ska fungera, så förblir 
verksamhetsplanen oförändrad under kommande år.

Förslag till budget för  2023: 2024:

La Espero, tryckning och porto 15 000 14 000

Styrelsekostnader (fysiskt möte) 20 000 20 000

Internet och datakostnader 8 000 10 000

Tele, porto, bank 5 000 7 000

Medlemskap i andra org. 5 000 6 000

Summa 53 000 57 000

Arkivgruppen
Årets stora arbete består i att tömma lokalen i Herrljunga och transportera böcker, tidningar och 
arkivmaterial till Malmö för vidare bearbetning. Lokalen ska tömmas senast den siste juni. I 
Malmöklubben sker sedan flera månader tillbaka ett intensivt arbete med att sortera och registrera 
de böcker som klubben under åren mottagit från olika håll, för att bereda plats för böckerna från 
Herrljunga. Arbetet kommer att fortsätta tills vi har full kontroll över vårt gemensamma innehav av 
böcker och tidskrifter. Förteckning över de registrerade böckerna och tidningarna finns i 
biblioteko.esperanto.se. Planer finns på att möjliggöra försäljning av det stora antalet dubbletter 
som samlingarna innehåller. 

Eftersom alla gamla nummer av La Espero genom Sten Svenonius försorg kommer att finnas  
inskannade och de nyare redan finns i digital form, så har vi lovat muséerna i Wien och Herzberg att
skicka dit våra överblivna exemplar av tidningen. 
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Vi behöver också resa till Lesjöfors för att gå igenom vårt bibliotek som förvaras i ett hyrt utrymme 
i Esperanto-Gården. Vad som sedan ska ske med böckerna där blir en senare fråga. Om vi behöver 
transportera dem därifrån får budgeten justeras.

Förslag till budget för 2023: 2024:

Bevarandeavgift Riksarkivet 350 350

Hyra Herrljunga 6 mån 21 000 -

Hyra Malmö 2 000 5 000

Hyra Lesjöfors 10 000 10 000

Transport Herrljunga – Malmö 8 000 -

Transport Herzberg + Wien 1 500 -

Arbetsresor ALÅ Herrljunga 4 000 -

- ” - Lesjöfors 2 500 1 000

- ” -  Malmö 6 000 5 000

Arbetsresor Thordis Herrljunga 2 000 -

- ” - Lesjöfors 1 200 -

- ” -  Malmö 1 600 1 000

Arbetsresor övriga (Framtidsgr) 1 000 1 000

Summa 61 150 23 350

Verksamhetsgruppen
Verksamhetsgruppen samlar merparten av den interna och utåtriktade verksamheten. Mänskliga 
Rättighetsdagarna (MR-dagarna) hålls 2023 i Helsingborg i november och har temat rätten till 
utbildning och arbete, där vi tror att det är bra att visa upp esperanto. Europeiska språkdagen i slutet
av september är ett återkommande evenemang som är mycket prisvärt i termer av material-
kostnader, där vi deltagit som medarrangör i många år och kunnat göra många hundra 
skolungdomar medvetna om att esperanto finns.

Även om det är svårmätt vilken effekt annonser ger, oftast ganska liten i termer av nya medlemmar, 
tycker vi ändå att det är viktigt att emellanåt synas för allmänheten och då i alla fall riktat till språk- 
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och kulturintresserade läsare. Vi hoppas även få till en fysisk träff: Sundsvall är förhållandevis 
praktiskt att nå även för våra medlemmar i norr, och har stått på tur att vara värd för årsmötet som ju
dock fått bli enbart digitalt de senaste åren på grund av pandemirestriktioner.

Förslag till budget för 2023: 2024:
Annonsering i AB Kulturbilaga 10 000 8 000

Annonser i Språktidningen 14 000 15 000

Medverkan MR-dagarna 10 000 -

Medverkan Europeiska 
språkdagen i Europahuset

1 000 1 000

Träff i Sundsvall 12 000 -

Träff någon annanstans - 15 000

Summa 47 000 39 000
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Propositioner

Medlemsavgift 2023
Styrelsen föreslår oförändrad medlemsavgift:

- Medlemsavgift med La Espero digitalt via e-post – 180 kr

- Medlemsavgift med La Espero på papper per post – 230 kr
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Motioner

Motion 1
Lennart Svensson
Klipptorp
682 60 Lesjöfors

Min MOTION nr 1, till SEFs årsmöte  2023.

Sedan 1980-talet (minst) har SEF deltagit direkt eller indirekt, via de klubbar som funnits, i olika 
arrangemang som bokmässor, skolforum, Svenska FN förbundet och olika människorätt org., för att
försöka synliggöra språket eller förbundets existens.

Jag anser att deltagande på dessa arrangemang har varken synliggjort språkets unika möjligheter 
eller förbundet och dess verksamhet. Däremot har förbundet lyckats osynliggöra esperanto för dem 
som skulle kunna ha praktisk nytta av språket . Har styrelserna inte slängt pengar som troligen va 
avsett för att försöka  ”öka medlemsantalet” - i sjön.                                                                   .

Därför begär jag: 

 ATT deltagarna vid årsmötet 25 mars 2023 säger nej till denna typ av mässor

ATT en intern utredning görs om förbundets totalkostnad för sådana arrangemang under de 
senaste, 10 åren presenteras och hur många nya medlemmar som tillkommit tack vare deltagandet?  

ATT marknadsföringen inriktas mot nya grupper <> de som skulle ha nytta av esperanto…
        några tips – varför tror ekonomipristagaren i Nobells anda 1994 R Selten på esperanto som ett 
framtidens språk?

- Jag fann (2021) en La Espero från slutet på 1960-talet och läste; - Alla konstruerade språk är 
överlägsna de nationella när många personer från olika språkområden möts för att förhandla, 
diskutera eller bara umgås. Esperanto är det konstruerade språk som bäst lyckats förena de fördelar 
och regler som skapar denna överlägsenhet. Jag ställde mig frågan – vem var han? Varför har inte 
någon esperantist berättat om denna artikel och man? Jag konstaterade att de som jag känt, som 
borde varit aktiva vid tidningens utgivning troligen sagt: - Varför begriper inte folk vad jag säger ju 
detta på mitt sätt...i stället för att säga: att Mario Pei har sagt att…..  och vem han var?

Jag har alltid trott på esperanto som framtidens språk – men när det gäller vissa medlemmars 
agerande och deras syfte med språket och rörelse har jag blivit mer och mer en tvivlare. En 
mångårig aktiv medlem, som varit, tror jag, invald i styrelsen i oloka olika perioder  i SEF. 
Personen finns redovisad som adjungerad styrelsemedlem under många år säger….

Nu dags och sätta sprätt på SEFs fondpengar, för när inte SEF längre finns kommer man inte åt 
pengarna. – Ställde jag mig frågan hur det ekonomiska tänkandet fungerat i SEFs olika styrelser 
sedan 1980-talet.  Har nöjes kompisandan varit drivfjäder? 
 

 Lesjöfors den 24 januari 2023 Lennart Svensson
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Styrelsens kommentarer till Motion 1
Styrelsens kommentarer till Motion nr 1 som innehåller tre att-satser:

- ATT deltagarna vid årsmötet 25 mars 2023 säger nej till denna typ av mässor

Styrelsen brukar presentera förslag till budget och verksamhetsplan för kommande år, där planerat 
deltagande i eventuella mässor funnits med och budgeterats för. Hittills har dessa förslag inte 
avslagits eller ifrågasatts av årsmötet. Dock bygger deltagande i mässor på att det finns någon eller 
några som är villiga att dra i det hela och bemanna montern. Styrelsen gör också en bedömning om 
mässans tema och om det är ett lämpligt sammanhang att synas i.

Man kan förstås diskutera vilka som är ”rätt” att synas för, men vid deltagande på en mässa kan 
åtminstone 50–100 personer per dag (enligt senaste årens statistik) stanna till vid montern och prata 
lite. Om kostnaden för deltagandet är jämförbart med en tidningsannons ger det ändå ett konkret 
mått på hur många vi når, medan en annons kan synas för många tusen men vi har ingen aning och 
får ingen återkoppling.

Styrelsens förslag är att årsmötet avslår detta delförslag.

- ATT en intern utredning görs om förbundets totalkostnad för sådana arrangemang 
under de senaste, 10 åren presenteras och hur många nya medlemmar som tillkommit 
tack vare deltagandet?

Balans- och resultaträkning granskas av revisorerna och publiceras med kommentarer till posterna i 
årsmöteshandlingarna varje år. Vill någon medlem sammanställa dessa kostnader finns 
informationen att tillgå. Antal medlemmar som tillkommit (och fallit ifrån) redovisas också, men 
vilka som blivit medlemmar efter att ha sett oss på något arrangemang vet vi inte, lika lite som vi 
vet hur många som valt att bli medlemmar efter att ha gått en kurs i Lesjöfors.

Styrelsens förslag är att årsmötet avslår detta delförslag.

- ATT marknadsföringen inriktas mot nya grupper <> de som skulle ha nytta av 
esperanto…

Marknadsföringen kan visst riktas mot nya grupper, men vilka grupper avses och hur? Vi efterlyser 
tips och förslag samt medarbetare till Verksamhets- och Informationsgruppen.

Styrelsen föreslår att detta delförslag återremitteras till motionären för konkreta förslag på nya 
målgrupper och sätt att försöka nå dem.
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Motion 2
Lennart Svensson
Klipptorp
68260  LESJÖFORS
tel- 076 1928 567
idagesperanto@gmail.com Motion till SEF årsmöte 2023

Orsaken till denna motion är: Vid SEFs kongress 1987, var det några äldre vänner som diskuterade 
rörelsens och språkets historia. Som 10-åring fick jag av min far lära mig – för att förstå dagen 
”läge” om det gäller samhällsutvecklingen eller en förening är kravet <> att man känner till dess 
historia. Det är dåtidens ”livsstil – livsåskådning” som var underlag till de beslut som fattades då, 
och styr dagens verksnhet.  <> En av männen ställde frågan;  Varför har inte esperanto blivit det 
(stora) ”Internacia Lingvo” som vi önskat (jag undrar om alla esperantister vill det?)  är det något
fel på språlet – eller va är problemet?

Jag halkade in i samtalet och sa;; jag är relativt ny medlem och jag har skummat igenom språket i 
olika böcker och tidningar och anser att språkligt är det helt okej, så problemet måste vara något 
annat. Och detta ”annat” måste vara esperantorörelserna (obs i plural) och deras medlemmar,
Mannen tände  – vad menar du? - Jag förklarade och ”gänget” sa: - det ligger mycket i vad du säger.
JAG HAR UNDER ÅREN SEDAN DESS FÖRSÖKT FÅ UPP FRÅGAN PÅ BORDET – men ej 
lyckats. 

Jag har rent ut känt hur vissa – motarbetat iden till en fördjupad diskussion för de kan esperanto så 
de ser mig som en nybörjare+ kanske med ++ och som alla nybörjare skall man hålla käft och 
lyssna på de som kan och vet hur språket skall läras ut och verksamheten skall bedrivas.

Under mitt arbete för att söka svaren, – finns många anledningar – på mannens fråga 1987. Hört 
frågan i olika varianter när jag varit ute och informerat om språket och verksamheten på skolor i 
föreningar eller direkt öga mot öga. Att svaret – tack för din information den var intressant, sedan 
har olika tillägg kommit….   Alla vill de vara vänliga, speciellt om HEN tillhör språkelitens skara.

Det räcker  inte med ett kort föredrag för att ”väcka den ovetande” –  som trott på de felaktigheter, 
eller rena lögner som spridits – och kallas för fakta om språket, av den negativa. Därför behövs ett 
övergripande mål för esperantospråkets framtid, inte bara i Sverige utan även i Norden. Ett sådant 
mål var iden med Esperanto-Gården. Dem enda esperantisten som verkligen förstod idéen med 
EG var Zofia Fornalova, dags…

 ATT TRYCKA UPP ARTIKELN PÅ NYTT och sända den som bilaga med La Espero.

ATT styrelsemedlemmarna redovisar sina egna tankar – hur de vill att esperantoverksamheten
bör utvecklas i Sveruge – Norden.  
 

ATT anordna en esperantovecka på EG (minst 3-4 heldagar).
- Där deltagarna försöker ta fram ett underlag
som beskriver målet med eperanto som språk bör vara.
                      - påsk är en lämplig vecka, men kommer troligen för snabbt efter årsmötet i år...

för att flytta zoomårsmöten är väl inte tänkbart?.
En långsiktig (arbets-) mötesplan för nationella fysiska möten och kurser under 2023-(24?). som 
sedan styrelsen kan fastställa  som en målsättning för föreningens (arbetsplan).
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Att erbjuda en kurs på E-G under 3-veckoslut (ank., fredag kväll hemresa söndag efter lunch) 10
lektioner per helg. Helg 1+2 (valftitt) bas A <> helg 3+5 ingen kurs <> helg 4 bas B <> helg 6 bas C
Efter varje kurshelg bestämmer deltagaren om hen vill deta vid nästa kurstillfälle.

ATT SEF betalar kostnaden för (minst 6) esperantister där 2 personer, kan tänka sig fungera som 
handledarteam (lårare) varsin kurshelg – kommer till EG en helg (gärna under 4 dagar), då kan 
resan, till och från EG, ske på en lågprisdag - resdag Ti. O. To     

Lesjöfors den 24 januari 2023, Lennart Svensson

Styrelsens kommentarer till Motion 2
Styrelsens kommentarer till Motion (nr 2) som innehåller fem att-satser:

- ATT TRYCKA UPP ARTIKELN PÅ NYTT och sända den som bilaga med La Espero.

Förutsatt att det framkommer vilken artikel som menas, att källan finns helst i digitalt format och att
den får återges med tanke på upphovsrätt mm, bör detta kunna ordnas på ett eller annat sätt.

Styrelsen föreslår att motionären återkommer med artikeln i fråga och att styrelsen därefter uppdras 
att ta ställning till om och hur materialet kan göras tillgängligt.

- ATT styrelsemedlemmarna redovisar sina egna tankar – hur de vill att 
esperantoverksamheten bör utvecklas i Sverige – Norden. 

Det kan vara lämpligt att publicera i exempelvis kommande nummer av La Espero och det är 
önskvärt att den tillträdande styrelsen tar detta förslag under övervägande. Här vill vi också 
påminna om att valberedningens uppgift och funktion är att representera medlemmarna och att 
genom samtal med såväl sittande styrelsemedlemmar som möjliga kandidater föreslå en 
sammansättning av personer som kan driva förbundet i en riktning som är önskvärd för 
medlemmarna.

Styrelsen bedömer att förslaget är olämpligt som beslutspunkt på årsmötet och föreslår att årsmötet 
avslår detta delförslag.

- ATT anordna en esperantovecka på EG (minst 3-4 heldagar).
Att erbjuda en kurs på E-G under 3-veckoslut.

- ATT SEF betalar kostnaden för (minst 6) esperantister där 2 personer, kan tänka sig 
fungera som handledarteam (lärare) varsin kurshelg

Styrelsens uppgift är att förvalta förbundets medel, sköta bokföring, betala fakturor och sköta 
bokföringen, göra bokslut och redovisa till medlemmarna och revisorerna, att göra deklarationen 
och handha eventuella andra myndighetskontakter, att sköta medlemsregistret, expediera 
beställningar av Startpaket och ha kontakt med våra medlemmar, att se till att medlemsorganet La 
Espero regelbundet ges ut. 
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Det är inte styrelsens främsta uppgift att anordna kurser och annan verksamhet. Medlemmar har 
möjlighet att söka medel ur våra fonder för att anordna esperantofrämjande sammankomster och 
kurser, och söka projektbidrag för specifika kostnader, t.ex. reseomkostnader för en lärare. Personer 
som önskar gå kurser eller delta i sammankomster kan söka stipendium från SEFs fonder enligt 
respektive fonds regler. 

Styrelsen anser härmed att dessa förslag är besvarade.
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F.	M.	de	Menil

La	Espero
L.L.	Zamenhof
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