
MEDLEMSANSÖKNINGAR ATT BEHANDLA VID ÅRSMÖTE 24 MARS 2020 
 
 
1. Ordfront förlag 
2. Kreativt sällskap 
3. Göthenburgo & Se Bilden (associerat medlemskap) 
4. Läromedelsförfattarna 
 
 
 
 
1. Ordfront förlag  
	 
1.	Vilken huvudsaklig verksamhet bedriver ni idag? Ange även organisationsnummer om ett 
sådant finns. 
Ett allmänutgivande oberoende bokförlag med huvudkontor i Stockholm men med filial i 
Göteborg. (Organisationsnummer	556798-0957) 
 
2.	På vilket sätt skulle ni vilja bidra till att förverkliga föreningens	verksamhetsplattform? 
Vi vill sprida böckerna vi ger ut på fler platser i Sverige och därmed arrangera 
författarsamtal, releaser, delta i mässor mm som rör vår utgivning på Gbgs 
Litteraturhus 
	 
3. Har ni konkreta programidéer som ni skulle vilja genomföra? 
Ja en release den 17 februari för Ylva Mårtens bok Vi måste börja med barnen till att 
börja med men senare eventuellt samtal om boken Överlevarna – Röster från 
förintelsen av Bernt Hermele och Cato Lein och romanen 2020 av Jesper Weithz. 
 
 
 
2. Kreativt sällskap 
 
1. Vilken huvudsaklig verksamhet bedriver ni idag? Ange även organisationsnummer om ett 
sådant finns. 
 
Kreativt sällskap (organisationsnr 802514-4141) är en förening som skapar och vill jobba med 
olika läsfrämjande aktiviteter för i första hand flerspråkiga barn och ungdomar. 
 
Föreningen har ordnat bokcirklar, bokpresentationer och arrangerat ett firade av 
modersmålsdagen. Vi har också arbetat mycket i workshops där vi skapar dockor där vi utgår 
både från barns berättelser och sagor. 	 
 
2. På vilket sätt skulle ni vilja bidra till att förverkliga föreningens	 verksamhetsplattform? 
Vi vill arrangera program som vänder sig till barn i första hand och som syftar till att främja 
läslust och språkutveckling, det tror vi fyller en viktig funktion i föreningens större arbete 
och fyller en viktig roll för att förverkliga plattformens stycke under punkt 3: ” Göteborgs 



Litteraturhus är ett generationsöverskridande offentligt rum, men lägger särskild vikt vid att 
erbjuda unga människor olika vägar in i litteraturen och det litterära skapandet.” 
 
 
3.  Har ni konkreta programidéer som ni skulle vilja genomföra? 
Vi vill gärna uppmärksamma och arrangera program för barn och unga på internationella 
barnboksdagen den 2 april, internationella dockteaterdagen den 21 mars, samt 
världsbokmånaden (oktober). Vi har planer på att organisera en maskeradfest för barn och 
ungdomar som utgår från litterära karaktärer. Vi tror att litteraturhuset skulle vara den bästa 
platsen för sådana aktiviteter. 
 
 
3. Göthenburgo & Se bilden (associerat medlemskap) 
 
1.	Vilken huvudsaklig verksamhet bedriver ni idag? Ange även organisationsnummer om ett 
sådant finns. 
Göthenburgo och Se Bilden bedriver film, bild och språklig kommunikation genom 
medborgerlig processinriktad verksamhet och olika former av mötesplatser. 
 
Vi är en öppen plattform där unga kan använda våra resurser och kompetens för att lära sig 
att kommunicera och berätta genom bild och filmmedier. Vi arbetar med språkutveckling 
och kommunikation bland unga i samverkan med Ljungskile folkhögskola och med egna film 
och bildprojekt bland annat i projektet Citizens Göteborg. 
 
2. På vilket sätt skulle ni vilja bidra till att förverkliga föreningens	 verksamhetsplattform? 
Ord och berättelser är viktiga i det arbete vi gör. Vårt bidrag till att förverkliga 
verksamhetsplattformen är att vi kan vidga målgruppen, vi har många unga i vår nätverk och 
vi presenterar ungas film, foto, musik, ord, och röster till en publik (omvärld).		 
 
3.  Har ni konkreta programidéer som ni skulle vilja genomföra? 
I Göteborgs Litteraturhus vill vi gärna ha möjlighet att genomföra film- och spoken word 
visningar eller offentliga framträdande ett par gånger per termin. Dessutom vill vi kunna hålla 
någon litterär lässtund samt filmsamkväm med våra studenter där vi använder scenen och 
rummet pedagogiskt.  
 
 
4. Läromedelsförfattarna  

	 
1.	Vilken huvudsaklig verksamhet bedriver ni idag? Ange även organisationsnummer om 
ett sådant finns. 
	 
Läromedelsförfattarna är Sveriges huvudorganisation för Sveriges författare av 
läromedel och kurslitteratur. Vi jobbar ständigt för att förbättra villkoren för dessa 
författare. Vi är idag 1600 medlemmar, men jobbar aktivt för att stärka medlemskåren 
och nå ut till nya författare. Vi anordnar författarsamtal, föreläsningar, 
diskussionskvällar och mycket mer för våra medlemmar. Vi delar ut stipendier och hyr 



ut en skrivstuga i Visby. Kortfattat är vi en medlemsdriven intresseorganisation som vill 
lyfta författarskapet bakom kurslitteratur och läromedel. 
Då kansliet är Stockholmsbaserat har vi en naturlig yta för medlemsträffar här, men vi 
saknar den typ av yta i Göteborg. Vi känner att Litteraturhuset skulle vara en självklar 
plats för framtida events i Göteborg. Vårt organisationsnummer är 802007-0333. 
	 
2.	På vilket sätt skulle ni vilja bidra till att förverkliga föreningens	verksamhetsplattform? 
	På andra punkten i er plattform säger ni ”Verksamheten ska ha bredd och djup och 
vända sig till människor med olika litterär ingång, intresse och bakgrund.” Här anser jag 
att vi verkligen kan bidra, då vi jobbar för att lyfta ett typ av författarskap som sällan får 
synas. Det gedigna arbetet bakom läromedel och kurslitteratur uppmärksammas sällan. 
Deras litterära ingång är unik på många sätt och att skapa den typen av verk där det 
språkliga, faktamässiga och pedagogiska möts, kräver en talangfull författare. 
Även den fjärde punkten, Göteborgs Litteraturhus är ett tillgängligt och 
samhällsengagerat rum där frågor om ansvar, politik, delaktighet och kommunikation 
får ta plats” är något vi bidrar till, då vi jobbar mycket med opinionsbildning och 
medlemsdemokrati. Vi vill vara en organisation där alla kommer till tals. Vi vill bli 
medlemmar dels för att använda huset, men kanske framförallt för att vi känner att det 
ni står för är något vi vill stötta står bakom. 
	 
3.		Har ni konkreta programidéer som ni skulle vilja genomföra? 
Två konkreta evenemang som just nu finns på kartan är dels releasekvällar för vår 
tidskrift Manus, en kväll där innehållet kan diskuteras och författare till texterna kan 
säga något om sina texter. Det andra är medlemsdialoger där medlemmar och 
representanter från styrelse och kansli diskuterar viktiga frågor i deras författarskap. 
Det kan handla om källkritik, skolors budget och förlagsavtal. Men framförallt vill vi ha 
gemenskapen i fokus, då vi behöver skapa fler tillfällen där våra medlemmar får 
möjlighet att möta sina författarkollegor och kan utbyta erfarenheter och idéer. 
	 
Vi vill se våra medlemmars författarskap lyftas och ges plats i det litterära Sverige. 
Sällan pratas det om författarna bakom läromedel, trots att det ofta är barns väg in i 
läsandet och böckernas värld. Det är ju med läroböckerna läskunskapen och 
förhoppningsvis läsglädjen föds. 
	 
	 
 
 
 
	 
 


