Hej alla Solandervänner!
Covid19-pandemin, som drabbat hela världen, har självklart även påverkat Solanderföreningens
verksamhet under året som gått och kommer att påverka oss även under nästa år.

Detta har hänt
I januari hann vi genomföra arrangemanget ”Furunäsets historia” med Anders Wikdahl
– mycket uppskattat och välbesökt.
I mars kunde vi trots pandemin genomföra årsmötet (med ett fåtal medlemmar närvarande).
I maj ansökte vi om och beviljades anslag ur Sparbanken Nords bidrag till föreningar för att
täcka förluster orsakade av pandemin. Solanderföreningen beviljades ett bidrag om
40 000 kr vilket innebär att vår ekonomi kommer att vara fortsatt god vid slutet av året.
I juni inköptes. rensades och frystes in 40 kg strömming för att under hösten, trots inställd
Kyrkmarknad, eventuellt kunna erbjuda halstrad strömming någon lördag.
I juli erbjöds Solanderföreningen en stor bokdonation av IK Foundation i London. IK
Foundation, som publicerar vetenskapliga böcker och uppslagsverk, gav i början av
2000-talet ut ett stort uppslagsverk på engelska om Linnés lärjungar – Linnæus Apostles.
Föreningen erbjöds 65 ex. av volym 7 som bl.a. innehåller texten om Solander om vi
betalade frakten. Styrelsen accepterade erbjudandet. När böckerna anlände hade vi
dessutom fått ett exemplar av det kompletta uppslagsverket. Linnæus Apostles finns på
21 bibliotek i Sverige men på inget i Norrland. Därför har styrelsen beslutat att
Solanderföreningen i sin tur donerar det kompletta uppslagsverket till Piteå
stadsbibliotek.
I augusti donerade IK Foundation oss (utan fraktkostnad) den utställning som användes när
bokverket lanserades i Moskva, Paris New York m.fl. storstäder. Styrelsen har beslutat
skänka utställningen till Pite Museum som gärna vill nyttja den.
Den 8 augusti erbjöds intresserade att avnjuta halstrad strömming vid Solandergården.
Evenemanget genomfördes p.g.a. pandemin med iakttagande av alla säkerhetsregler.
Evenemanget blev mycket uppskattat.

Detta kommer att hända
September- december
Inga kulturcaféer kommer att hållas i Solandergården.
Eventuellt kommer serveras våfflor i Solandergården någon lördag under sept./okt.
Våren 2021
Allt beror av hur pandemin utvecklas. Vi återkommer med den planeringen senare.
Styrelsen avser i alla fall att anordna studiecirkel om Solander under våren. Alla välkomna!
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