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Verksamhetsberättelse för år 2009
Allmänt
Föreningens syfte är att främja finlandssvenska kultur-, opinions- och vetenskapstidskrifters
synlighet och agera som ett samarbetsforum mellan finlandssvenska kultur-, opinions- och
vetenskapstidskrifter för att bevaka deras intressen, stärka deras ställning och främja deras
kvalitet.
Styrelsen har under år 2009 sammanträtt tre gånger och bestod av (personlig ersättare inom
parentes):
Monika Pensar-Granroth, ordförande

Ad Lucem

Heidi von Wright, vice ordförande

(Ulf Särs)

Horisont (Fredsposten)

Barbro Nordling

(Erik Hallstensson)

Ikaros

Solveig Arle

(Nora Hämäläinen)

Ny Tid

Christian Lång fungerade som verksamhetsledare, sekreterare och kassör utanför styrelsen. Tage
Vest var föreningens revisor och Johan-Erik Fant revisorssuppleant.
Föreningen höll årsmöte 22.3.2009 i Mariehamn.

Kulturverksamhet
Tidskriftssalong ordnades på Helsingfors bokmässa 22.10.2009. Salongen inleddes med programpunkten ”Regnbågens kulturella mångfald” med Fredrika Biström och Ulf Sjögren från Regnbågsankan. Biström och Sjögren bedömde Tidskriftscentralens medlemstidskrifter ur ett regnbågsperspektiv under ledning av Katarina Gäddnäs. Direkt efter programmet bjöd Tidskriftscentralen på te
och färgglada karameller.

Synlighet och marknadsföring
Synlighet och marknadsföring är en viktig del av föreningens verksamhet. Tidskriftscentralen rf
deltog med försäljning och gratisutdelning i Mariehamns litteraturdagar 20-22.3.2009, Vasa bokmässa 18-19.4.2009, Textmässan i Stockholm 25.4.2009, Göteborgs bokmässa 24-27.9.2009
och Helsingfors bokmässa 22-25.10.2009.
I juni skickades tidskriftspaket till 18 sommarkaféer med kulturell touch runtom i Svenskfinland.
Meningen är att kafébesökarna i lugn och ro ska kunna bekanta sig med tidskrifterna över en kopp
kaffe eller te och sedan börja prenumerera på sin favorit. För årets sommarkafésatsning trycktes
affischer och speciella vykort med vilka kafékunderna kunde beställa prenumerationserbjudanden
av tidskrifterna.
Tidskriftscentralens medlemstidskrifter uppmärksammades en i gången som månadens tidskrift
på Läsglädje-projektets webbsida. Presentationerna inleddes på hösten 2008 och fortsatte nu med
Astra Nova (januari), Ikaros (februari), Finsk Tidskrift (mars), Horisont (april), Nya Argus (maj), PQR
(juni) och Fredsposten (augusti).

2 (2)
Utöver ovanstående projekt så har tidskrifterna skickat friexemplar till bland annat Luckorna och
G18. På Kabelfabriken i Helsingfors upprätthöll vi tillsammans med Kultti ett tidskriftsgalleri.
Föreningen satsade bland annat i egna tygkassar, affischer och vykort med temat ”Regnbåge”.

Samarbete kring ett gemensamt tema
Föreningens medlemstidskrifter ombads under året att samarbeta kring ett gemensamt tema.
Temat togs upp i flera medlemstidskrifter i något nummer som utkom under året. Föreningens
egen verksamhet anknöts också till temat bl.a. genom program på bokmässan i Helsingfors.
Temat var tolkningsbart, det vill säga man kunde närma sig det från olika håll. Varje tidskrift tog
upp temat på det sätt som passade bäst för tidskriften. Artiklar eller andra texter med anknytning till temat markerades med temats logotyp och en kort beskrivning.
Under år 2009 var temat ”Regnbåge”. Regnbågen är ett optiskt, meteorologiskt fenomen som uppträder som ett nästan fullständigt ljusspektrum i form av en båge på himlen då solen lyser på
nedfallande regn. I regnbågen ligger rött ytterst och lila innerst. Däremellan ligger orange, gult,
grönt och blått. Olika människor kan se olika antal färger. Regnbågar finns i myter och religioner,
det finns regnbågsfamiljer och regnbågen förekommer i sångtexter, sagor och filmer. Som tema
för Tidskriftscentralens tidskrifter under år 2009 var Regnbåge ett öppet och tolkningsbart tema
som kunde behandlas på olika sätt och skifta i, just det, regnbågens alla färger.

Intressebevakning
Föreningen samarbetade med Kulttuuri-, mielipide- ja tiedelehtien liitto Kultti ry och andra nordiska tidskriftsorganisationer, bl.a. Föreningen för Sveriges kulturtidskrifter, för att stärka tidskrifternas ställning. I styrelsen för Nordisk kulturtidskriftsförening (NKTF) har Tidskriftscentralen rf
representerats av Solveig Arle som ledamot och Nora Hämäläinen som suppleant.

Medlemsvärvning
Tidskriftscentralen rf strävar till att växa i medlemsantal, men antalet minskade för första gången
under föreningens historia. Malin Kivelä och Stella Parland avgick som medlemmar 24.6.2009.
Kivelä och Parland ger ut tidskriften Kontur. Tigertext Ab, som ger ut Ny Tid, avgick som medlem
31.12.2009. Vid årets slut hade Tidskriftscentralen rf tio medlemmar (åtta föreningar och två
privatpersoner) och tio medlemstidskrifter.
Medlemstidskrifter vid årsskiftet var: Ad Lucem, Astra Nova, Filmjournalen, Finsk Tidskrift, Fredsposten, Horisont, Ikaros, Magasin Brun, Nya Argus och PQR.

Övrigt
Tidskriftscentralen rf är medlem i Nordisk kulturtidskriftsförening (NKTF) och Tidskriftsverkstaden
i Stockholm (TVS).
Under året firade Ad Lucem 100 år, Astra Nova 90 år och Föreningen Granskaren 80 år.

