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Wiki-skrivarstuga, Wikimedia
Foto: Lennart Guldbrandsson

INLEDNING: Göteborgs Litte-
raturhus är en ideell förening som 
bildades 2014. Initiativet till att ska-
pa föreningen togs av Autor, Glänta, 
Göteborgs poesifestival, Nätverk-
stan och Ord&Bild. I februari 2015 
fick föreningen verksamhetsstöd 
av Göteborgs Stads Kulturförvalt-
ning och kunde på allvar påbörja 
verksamheten. Med andra ord är 
det under 2015 som Göteborgs Lit-
teraturhus både startar och börjar 
etablera sin verksamhet i staden. 

ÅRET I FAST FORWARD
2015 var året då Göteborgs 
Litteraturhus blev till på riktigt. Året 
då föreningen gick från att vara en idé 
till att bli en verklig scen och aktör i 
Göteborg. 

I februari anställs verksamhetsle-
daren – på halvtid – och så brakar 
verksamheten loss; inredning byggs, 
en grafisk profil tas fram och en 
hemsida skapas, samarbeten inleds, 
medlemmarnas behov och önskemål 
inventeras, processen att rekrytera 
en konstnärlig ledare pågår under 
våren och resulterar i anställning den 
1 augusti (50%). 

Ett kontor hyrs och inreds, medlems-
antalet växer, föreningen tar emot 
en person som arbetstränar och tar 
även in en praktikant, konstnärlig 
ledare börjar lägga program redan i 
september, startar ett litteraturkafé 
och bygger nätverk, internationellt er-
kända författare bjuds in, föreningen 
ansöker om och beviljas projektmedel, 
ny ljudteknik kommer på plats, styrel-
sen arbetar med revision av stadgar, 
arbetsgivarfrågor, delegationsordning. 

Och hela tiden pågår cirkel- och  
kursverksamhet och ett omfattande 

program av uppläsningar, seminarieserier, 
releasefester, festivaler, workshops, 
panelsamtal, nätverksträffar, ett öp-
pet kontor och mer därtill. 

Att huset på en gång fylldes av en 
så rikt varierad, offentlig och litterär 
verksamhet var väldigt mycket tack 
vare drivande, kunniga och engage-
rade medlemmar – det är nämligen 
medlemmarna som arrangerat mer än 
hälften av årets dryga 200 program-
punkter, som uppemot 6 300 personer 
har besökt under året. 

SYFTEN OCH MÅL-
SÄTTNINGAR

Göteborgs Litteraturhus främsta syfte 
är att vara litteraturens eget rum. 
Att, utifrån den verksamhetsplatt-
form som föreningen formulerat, ge 
plats för samtal, uppläsningar och 
sceniska litterära framträdanden. Att 
vara ett litterärt centrum och driva 
litterär bildningsverksamhet för hela 
Göteborg. För sina ändamål hyr för-
eningen en lokal i Lagerhuset. 

Foucault och sanningssägande, GFFP

Textival 2015, Patricia Lorenzoni. 

Göteborgs Litteraturhus ska med  
litteraturen i centrum möjliggöra olika 
typer av möten människor emellan.

Göteborgs Litteraturhus ska ge stora 
möjligheter för människor i Göteborg 
med omnejd att ta del av och delta i 
föreningens offentliga program, samt 
påverka och forma det. 

MEDLEMMARNA
Göteborgs Litteraturhus är en med-
lemsdriven verksamhet. Medlemskap 
är öppet för juridiska personer 
som bedriver litterär verksamhet 
i Västsverige. Medlemmarna får 
använda lokalen kostnadsfritt för 
arrangemang som ligger i linje med 
föreningens verksamhetsplattform. 
Medlemmarna får även stöd i att kom-
municera sina arrangemang på den 
gemensamma hemsidan och genom 
det större nätverk som föreningen 
utgör. När det efterfrågas kan med-
lemmarna även få stöd i arbete med 
exempelvis projektansökan eller med 
idéutveckling i programläggningen av 
ett arrangemang, hjälp med teknik 
eller formgivning av en affisch.

Under föreningens två första år, 2014-15 
valdes 33 medlemmar in utöver de fem 
som startat föreningen.

Verksamhetens övergripande mål 
är att tillvarata medlemmarnas och 
allmänhetens litterära intresse och 
engagemang och vara ett litterärt 
centrum för hela staden.

Göteborgs Litteraturhus ska vara 
en scen där ambitiös litteratur  
- etablerad såväl som oetablerad –  
ny litteratur och nya läsningar av äldre 
litteratur eller litteratur utan självklart 
utrymme på befintliga plattformar 
får ta plats och möta offentligheten. 
Programmet ska täcka och gå på tvärs 
genom litterära genrer, liksom for-
merna för hur genrerna presenteras 
offentligt. 
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ORGANISATION
Styrelse
Under verksamhetsåret 2015 har 
styrelsens sammansättning ändrats. 

STYRELSEN IDAG (av årsmötet valda 
inom parantes och tid för när de 
avgick):

ORDFÖRANDE: Helena Ringnér

VICE ORDFÖRANDE: Lotta Lekvall

KASSÖR: Tomas Lindelöw (Bile Hashi 
fram till september)

SEKRETERARE: Margareta Lundberg-Rodin

LEDAMOT: Lina Ekdahl  
(Iman Muhamad fram till juni) 

SUPPLEANT: Nils-Aage Larsson

SUPPLEANT: Sofie Jansson  
(fr september)

Styrelsen har arbetat med rekryte-
ringsprocessen av konstnärlig ledare, 
revision av stadgar och verksamhets-
plattform, bokningspolicy, delega-
tionsordning, arbetsgivarfrågor, etc.

Bildtext
Fotograf: sfljeaf

Textival 2015. Fotograf: okänd

Medlemmar 2015
ANTAL Redaktion

Arena Idé

Autor

Bengt Anderberg-sällskapet

Bo Ejeby förlag

Cessohiss HB

Daidalos

Dixikon

Dockhaveri förlag

Egenutgivarna

Förlagshuset

Författarcentrum

Fanzinet T E X T (associerad*)

Glänta

Göteborgs förening för psykoanalys  
och filosofi

Göteborgs poesifestival

Hammarkullen 365 (associerad*)

Kabusa

Korpen

KulturUngdom

Kvinnofolkhögskolans  
elevrepresentantgrupp

Lindelöws förlag

Lublin press

Makedoniska riksförbundet

Merci Poesi

NUKQA

Nätverkstan

Offside press AB

Ord&Bild

Poesiwerken

Seriöst förlag

Svenska PEN

Textival

Tidskriftsverkstaden i Väst

Tvillingskapet

Wikimedia Sverige

Winter Word Festival 

Västra Frilansklubben

INTERN VERKSAMHET 
OCH  

FÖRENINGSUTVECKLING 
Rekrytering
Rekryteringen av en konstnärlig ledare 
till verksamheten skedde genom en 
kompetensbaserad rekryterings-
process som en rekryteringsgrupp 
- bestående av Meira Ahmemulic, Linn 
Hansén och Sofia Gräsberg - arbetade 
fram. Den baserades  på styrelsens 
riktlinjer gällande profilen på tjäns-
ten och utgick från Interfems bok 
Rekrytera rätt! Om en rekrytering 
fri från fördomar i ideella föreningar. 
Styrelsen lämnade feedback på både 
process och annons innan utlysningen 
offentliggjordes. 

Rekryteringen skedde i tre etapper 
varav de två inledande var anonyma. 
Det första momentet bestod av frå-
gor för de sökande att besvara. Det 
andra momentet var ett arbetsprov 
i form av uppgiften att utarbeta en 
programpunkt utifrån ett tema. 

Det tredje momentet var en strukture-
rad intervju, där alla sökande fick svara 
på samma frågor och som bedömdes 
enligt en graderad skala.

Utlysningen låg ute i tre veckor och 
spreds via Rättviseförmedlingen, 
Göteborgs Postens kulturdel, 
Arbetsförmedlingen Kultur, Facebook, 
på den samtidigt lanserade hemsidan, 
via litterära nätverk och föreningar samt 
i ett pressutskick.

72 personer sökte tjänsten som 
konstnärlig ledare för Göteborgs 
Litteraturhus. Deras skriftliga svar 
på frågorna i första momentet ano-
nymiserades via en tillfälligt anlitad 
administratör. 

En jury bestående av Iman Muhamad, 
Lina Ekdahl, Meira Ahmemulic och 
Sofia Gräsberg lästa alla ansökningar 
och valde ut 17 sökande till nästa 
etapp i processen. 

Av dessa 17 lämnade samtliga in ännu ett 

Personal
Sofia Gräsberg anställdes den 1:a 
februari som verksamhetsledare  
på 50%.

Jesper Brygger började sin tjänst som 
konstnärlig ledare på 50% den 1:a 
augusti. 

Föreningen blev även medlem i arbets-
givarföreningen IDEA, där försäkring 
för föreningens personal har tecknats. 

Extra resurspersonal och praktikant 
under året:  
Tora Ljusberg arbetstränar 25-50% 
från augusti 2015.  
Matilda Nordberg var praktikant från 
kandidatprogrammet Kultur/G.U. 
Heltid, oktober-november.
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Release för Ingen kommer någonsin tillbaka, 
Seriöst Förlag 

arbetsprov. Juryn valde ut 6 personer 
som kallades till intervju. Lina Ekdahl, 
Helena Ringnér och Sofia Gräsberg 
intervjuade samtliga personer under 
två dagar. Två personer drog tillbaka 
sin ansökan efter intervjun. Styrelsen 
beslutade gå på intervjugruppens re-
kommendation varpå Jesper Brygger 
erbjöds jobbet, och tackade ja. 

Hemsida och grafisk profil
Formgivaren Johan Ahlbäck har 
anlitats för att skapa en hemsida 
(kodad av Elina Åberg) åt föreningen, 
en grafisk profil inklusive logotyp 
samt en uppsättning mallar för affi-
scher och kommunikationsmaterial. 
Tillsammans med delar ur styrelsen 
lade han upp en process vilket re-
sulterade i en välfungerande och 
funktionell grafisk profil. Utsidan av 
dörrarna till Göteborgs Litteraturhus 
lokal målades i enlighet med profilen. 

Lokalerna
Torsten Ottesjö, som formgett och 
byggt den stora bokhyllan i lokalen, 
anlitades på nytt för att bygga ett bord 
med plats för 15 personer, samt två 
flyttbara skyltar. (Flyttbara eftersom 
inga skyltar får fästas på fasaden.)

Stolar inhandlades så att sittplatser 
ska finnas för 120 personer. Därtill 
köptes det in kontorsmöbler, två 
datorer och nödvändig programvara 
till personalen. 

För utskrift och kopiering använder 
föreningens personal Nätverkstans 
skrivare på våning 3.

Andreas Nordangård på företaget 
ADPN Byggnadsvård anlitades som 
teknisk konsult, och företaget lånade 
ut ljudbord, mikrofoner och externa 
högtalare gratis under större delen av 
2015. Mot slutet av året investerade 
föreningen i ett nytt och eget ljud-
system anpassat efter verksamhetens 
behov.

Under 2015 har föreningens perso-
nal först hyrt en skrivbordsplats hos 
Ord&Bild. Därpå av Bo Ejeby förlag, 
som hyrde ut det före detta boklager 
som personalen nu nyttjar som kontor.  
När kontraktet för detta rum löpte ut 
skrev Nätverkstan på för föreningens 
räkning och hyr nu ut kontoret till 
Göteborgs Litteraturhus. (Då fören-
ingen inte är momspliktig får den inte 
heller skriva på hyresavtal hos Higab.) 
Nätverkstan anlitades också för att 
installera ett öppet wi-fi i lokalen och 
i kontoret. 

Föreningen har tecknat en försäkring 
för lokalen (Länsförsäkringar) samt 
bytt lås och installerat larm. 

Foucault och sanningssägande, GFFP

Textival 2015

samt ett bildarkiv och en presentation 
av föreningen inklusive individuella 
presentationer om varje medlem.

Facebook Göteborgs Litteraturhus 
sida på Facebook har under 2015 ökat 
från 650 till 1 400 gilla-markeringar 
vilket innebär en dryg fördubbling.  

Press – Förutom mindre notiser i 
lokalpress så intervjuades Jesper 
Brygger i Göteborgs Posten och i 
dansk radio då föreningen offent-
liggjorde att han blir verksamhetens 
konstnärliga ledare. 

Medlemsmöten
Under 2015 hölls tre medlemsmöten: 
Det första var årsmötet i mars. Det 
andra medlemsmötet i augusti var 
en träff då föreningens konstnärlige 
ledare presenterades och hälsades 
välkommen. Det tredje och sista 
hölls i oktober. Då valde nya med-
lemmar in och Paul Opstrup från 
LiteraturHaus København bjöds in att 
berätta om LiteraturHaus verksamhet. 

Medlemsservice
Medlemmarna har fått hjälp med att 
sprida information om sina arrang-
emang via Göteborgs Litteraturhus 
kommunikationskanaler, i första hand 
på hemsidan och sidan på Facebook. 

Verksamhetsledningen har även  
erbjudit stöd i idéutveckling och 
några gånger gett feedback i an-
sökningsförfarande av projekt- och 
utgivningsstöd. 

Informationsarbete
Hemsidan byggdes upp från grun-
den och offentliggjordes under maj 
månad samtidigt som att annonsen 
för tjänsten som konstnärlig ledare 
publicerades. Hemsidan fungerar 
bra och fylls på kontinuerligt med 
information om program. Där finns 
även ett arkiv över tidigare program 
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Här, nu # 1, Göteborg Litteraturhus
Fotograf: Fadi Khttab

OFFENTLIGA  
ARRANGEMANG 2015

Göteborgs Litteraturhus 
egenproducerade  
arrangemang 
(avser september – december):

HÄR, NU –  
nedslag i samtidspoesin
Två programpunkter i den egna 
programserien HÄR, NU – nedslag i 
samtidspoesin ägde rum. Vid båda 
tillfällena introducerades varje poet av 
Jesper Brygger och Helena Fagertun. 
Vid första tillfället medverkade poe-
terna Ahmad Alsoure, Petra Mölnstad, 
Tone Schunnesson, David Väyrynen 
och Hanna Riisager. Vid det andra 
tillfället medverkade Elis Burrau, 
Leif Holmstrand, Heidi won Wright 
och Sevi Kumral. Föreningen erhöll 
också medel från Dansk kunstfond 
för att arrangera ett programtillfälle 
av HÄR, NU med inriktning på dansk 
samtidspoesi. Programserien fort-
sätter under 2016 och tyngdpunkten 
ligger även fortsatt på ny ambitiös 
icke-etablerad litteratur. 

Klubb söndag 
Litteraturkafét Klubb Söndag är inget 
mindre än en ny litterär scen vars 
syfte är att ge rum åt nya röster på 
den göteborgska litteraturscenen. 
Här finns möjlighet att testa, utmana 
och utforma litteraturens sceniska 
möjligheter på stadens nya, centrala 
rum för litteratur.  

Svenska PEN – ett samarbete inleddes 
kring temat Fängslade författare. 

Göteborgs Stads Kulturnämnd – 
Föreningen erhåller från och med 
2015 verksamhetsstöd från Göteborgs 
Kulturnämnd om 1 miljon kronor år-
ligen. Verksamhetsstödet är det som 
möjliggör föreningens verksamhet rent 
finansiellt då denna summa täcker 
hyreskostnaden, personalens löner 
och majoriteten av programbudgeten. 

Statens Kulturråd – i december 
beviljades föreningen medel om 
150 000 från KUR för projektet 
Kritikersalongen. Medsökande är 
Kultur i Väst, Folkuniversitetet, Inst. 
För Litteratur, Idéhistoria och Religion 
på Göteborgs Universitetet – som även 
stöttar projektet med 20 000 kr – samt 
bokcirklar.se.

Den Danske Kunstfond beviljade 20 000 
danska kronor till en programpunkt med 
dansk poesi i fokus (planerades och 
beviljades 2015, genomfördes 2016).  

Projektsamarbeten 2015
Göteborgs Stadsbibliotek -  
Internationell Författarscen med 
besök av ryske författaren Vladimir 
Sorokin.
Skrift - en samtalsserie startades 
under hösten, ledd av Martin Engberg 
och Mattias Hagberg och i samarbete 
mellan föreningen, Kultur i Väst och 
Folkuniversitetet.
Croissanter och litteratur – en serie 
frukostsamtal startades i november 
i samarbete med Kultur i Väst. Det 
första var ett samtal med Kajsa Öberg 
Lindsten som översatt romaner av 
2015 års Nobelpristagare, Svetlana 
Alexejevitj.
Nobelcirkel – tillsammans med 
Folkuniversitetet och finansierat av 
Kultur i Väst startades i november en 
bokcirkel med Nobeltema för lång-
tidssjukskrivna personer med psykisk 
ohälsa. Gruppen träffas veckovis på 
dagtid i Göteborgs Litteraturhus.

Medlemsmötena har inkluderat ge-
mensam måltid med dryck för att 
skapa goda möjligheter för samtal 
medlemmar emellan. Alla medlemmar 
som önskar det kan får också tillgång 
till den gemensamma googlekalendern 
för att kunna se när lokalen är ledig/
uppbokad. 

Samarbetspartners och 
finansiärer
Folkuniversitetet är det folkbildnings-
förbund som Göteborgs Litteraturhus 
har ett samarbetsavtal med för upp-
sökande kurs- och cirkelverksamhet 
samt för ömsesidig verksamhets-
utveckling. Föreningen rapporterar 
en stor del av sina publiksiffror 
som samarbetsarrangemang med 
Folkuniversitetet, vilka också bidrar 
till föreningens budget med 250 000 
kronor årligen. 

Litterär gestaltning på Akademin 
Valand vid Göteborgs universitet. 
Göteborgs Litteraturhus erbjuder 
en scen och ett sammanhang för 
studenter i litterär gestaltning och 
litterär översättning. Samarbete kring 
kostnadsdelning av exempelvis pro-
gramgäster och samarrangemang är 
också möjligt.

Kultur i Väst – samarbete i konkreta 
programserier: Croissanter och littera-
tur, Skrift och Kritiker-salongen. Kultur 
i Väst hyr även lokalen för intern och 
extern fortbildning för bibliotekarier, 
lärare och kulturarbetare i regionen. Angeläget, KulturUngdom
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Ett (inte helt eget rum)
Foto: Jesper Brygger

Här, Nu # 1, Göteborgs Litteraturhus 
Foto: Fadi Khtabb

Medlemmars program- 
punkter under 2015:
Arena idé – panelsamtal 
Autor – releasefest  
Bengt Anderberg sällskapet -  
föreläsning 
Daidalos – föreläsning, releasefest 
med samtal
Egenutgivarna – releasefest 
Bo Ejeby förlag – konsert med 
recitation, samt föreläsning
Författarcentrum Väst –  
två kvällar med uppläsningar varav 
en med fotoutställning
Förlagshuset – del i Julmarknaden 
Göteborgs poesifestival –  
tvådagarsfestival, samt två kvällar 
med samtal och läsningar 
Göteborgs Förening för Filosofi och 
Psykoanalys – intern seminarieserie, 
offentliga seminarier och bokrelease
Korpen – två bokreleaser
KulturUngdom – workshopvecka om 
mänskliga rättigheter, vernissage 
NUQUA – tre nätverksträffar med 
inbjudna gäster i panelen
Kvinnofolkhögskolan – Ond ton,  
festival om självorganisering 
Nätverkstan – föreläsning, bokre-
lease, öppna seminarier ledda av 
studenter på Kulturverkstan
Ord&Bild – panelsamtal, releasefest 
med samtal 
Poesiwerken – releasefest samt 
metaforbrottning 
Seriöst förlag – två releasefester
Svenska Pen – panelsamtal med 
läsningar
Textival – två dagars litteraturfestival
Wikimedia – veckovisa folkbildande 
skrivarworkshops med feministisk 
inriktning
Västra frilansklubben – frukostsam-
tal, afterwork, release för ny tidskrift

I december organiserade ett flertal av 
medlemmarna, i första hand förlag och 
tidskrifter, en julmarknad i Göteborgs 
Litteraturhus som blev en succé med 
flera hundra besökare. Glögg bokbord 
med bra priser skapade succé. 

Medlemsarrangemang
Medlemmarnas arrangemang utgör en 
oumbärlig del av att 2015 blev ett så 
framgångsrikt år för föreningen. Av de 
totalt 206 programpunkter som pre-
senterats i Göteborgs Litteraturhus så 
stod medlemmarna för 116 stycken, 
56%.

Göteborgs Litteraturhus är en med-
lemsbaserad verksamhet – vilket är 
en grundläggande förutsättning för 
föreningens arbete. Det är också det 
som är nyckeln till hur föreningen på 
riktigt kan komma att bli hela stadens 
litteraturhus och ett litterärt cen-
trum inte bara i Göteborg utan i hela 
Skandinavien. 

Den mångfald, bredd, rikedom på 
innehåll och infallsvinklar som med-
lemmarnas program tillsammans 
skapar är vad som gör Göteborgs 
Litteraturhus unikt i Sverige. 

Bland medlemmarnas arrangemang 
dominerar releasefester, workshops, 
offentliga samtal, seminarier, föreläs-
ningar samt uppläsningar. Tre festivaler 
har ägt rum under 2015, där dessa 
former också blandas. 

Serietecknarworkshop 4/12
En fullbokad workshop ledd av illustra-
tören, serietecknaren och bilderboks-
författaren Elias Stjärne Ericson. Hans 
verk berör ofta HBTQIA, psykisk ohälsa 
och jämställdhetsfrågor. Deltagarna 
i serieworkshopen var från 13 år. 
Praktikanten Matilda Nordberg stod för 
idén och upplägget och workshopen ge-
nomfördes med stöd av KulturUngdom.Klubb Söndag drivs av en styr- 

och planeringsgrupp, som leds av 
Göteborgs Litteraturhus konstnärliga 
ledare. Klubb Söndags planerings-
grupp består av medlemmar och 
litterärt intresserade privatpersoner. 

Ett (inte helt) eget rum
Under måndagar och onsdagar mellan 
kl. 9-16 hela november och decem-
ber har Göteborgs Litteraturhus 
erbjudit litterärt arbetande till att 
använda lokalen som ett öppet kon-
tor – och det har de gjort. Mellan 
2-10 personer har kommit varje gång. 
Inlägget med inbjudan till det öppna 
kontoret Ett (inte helt) eget rum är 
det inlägg som spridits bäst på för-
eningens Facebooksida under året, 
det spreds till över 11 000 personer. 
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Samtal med Ingrid Norrman
Ett arrangemang där Ingrid Norrman,  
ny redaktör för Göteborgs Postens 
kulturdel, bjöds in till ett samtal på 
Göteborgs Litteraturhus. Intervjuade 
gjorde Olav Fumarola Unsgaard  
(engagerad i föreningen via med-
lemsorganisationerna Frilansklubben 
väst och Arena Idé).
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Göteborgs poesifestival 2015

Fängslade författares dag, Svenska Pen Criossanter och litteratur, 
litterärt frukostseminarium, Kultur i Väst 

Externa arrangemang
De externa arrangemang och bok-
ningar av Göteborgs Litteraturhus för 
enskilda programpunkter under 2015 
består av bland annat:

Releasefester (för etablerade för-
fattare såväl som debuterande i 
genrer som poesi, serier, avhandling, 
deckare, rapport); en berättarshow 
av Ulrika Nätterdal; Feministiskt 
forum, en feministisk festival; Alma 
Lövs manusförfattarutbildning som 
bedrev undervisning i lokalen; Svenska 
Afganistankommittén; Cycling for 
libraries; Sjöströmska kvartetten; 
tidskriften Provins samt Solens port.

Dessutom pågick kursen Skriv kreativt 
med veckovisa träffar i Göteborgs 
Litteraturhus under september och 
november. 

Litterär gestaltning, Akademin Valand, 
Göteborgs Universitet presenterade 
fyra läsningar med studenter på mas-
tersprogrammet i litterär gestaltning 
och från kurserna Nyskrivet och 
Romanen i världen. De arrangerade 
även två översättarsamtal under rub-
rikerna Att översätta Ann Carson (där 
Mara Lee och Anja Utler medverkade) 
samt Mellan levande och döda, ett 
samtal om översättning med Marie 
Silkeberg och Linda Östergaard.

Kultur i väst har hyrt lokalen för 
fort- och utbildning av bibliotekarier, 
politiker och tjänstemän. I november 
presenterades det första tillfället 
av Croissanter och litteratur – en 
frukostseminarieserie i samarbete 
mellan Kultur i Väst och Göteborgs 
Litteraturhus.

ÖVRIG VERKSAMHET 
På Bokmässan i september modere-
rade Jesper Brygger modererade ett 
samtal mellan danska författaren Julie 
Sten Knudsen och svenska poeten 
Jenny Tunedal. 

Under hösten lade Göteborgs 
Litteraturhus tillsammans med 
Konstepidemin fram ett förslag för 
residensprogrammet AIR, med målet 
att Göteborg i framtiden blir en bland 
flera så kallade satelliter inom ramen 
för residensprogrammet. 

I november samarbetade föreningen 
med Festival Illegal. Under deras fes-
tivalvecka pågick program över hela 
staden, med syfte att dra in pengar 
till nätverket Ingen Människa är Illegal 
och bedriva folkbildning kring asyl- 
och människorättsfrågor. Göteborgs 
Litteraturhus bidrog med läsningar 
och panelsamtal under rubriken ”Poesi 
och aktivism” då medverkande från 
danska tidskriften VisAvis deltog.

Ett samarbete med Svenska PEN inled-
des under senhösten och i december 
deltog föreningens personal på ett 
medlemsmöte med Svenska PEN i 
Stockholm. 

Samarbetspartners  
arrangemang
Folkuniversitetet arrangerade tre 
författarsamtal i sin programserie 
Skrivarakademin, medverkade här 
gjorde Majgull Axelsson, Kristina 
Sandberg och Agneta Pleijel. De ar-
rangerade även en föreläsningsserie 
med litteraturvetenskaplig inriktning, 
sex tillfällen om Ekokritik, Japansk 
manga, Sonja Åkessons dagboksskri-
vande, Om Roy Anderssons konstnär-
skap, Om Sigge Starks författarskap 
samt Skönlitteratur som medicin.

Kreol- ett spöke går genom orten,  
Arena idé Göteborg 
Fotograf: Matilda Nordberg
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Bilaga:
1. Årsbokslut för 2015

Verksamhetsberättelsen är g jord av Sofia Gräsberg och Tora Ljusberg,  i mars 2016.

VERKSAMHETEN I SIFFROR
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