
  
Kära medlemmar,

2020 blev ett år som inte liknat något vi tidigare upplevt och som ingen gått opå-
verkad ur, inte heller vår förening. 

Två av Gripsholmsföreningens årliga höjdpunkter kunde inte genomföras på 
grund av Covid-19 restriktionerna så utdelningen av årets hedersporträtt i sam-
band med årsmötet i juni och höstmötet i november fick ställas in. Många andra 
kulturaktiviteter har fått skjutas upp och Gripsholms slott har under en del av året 
tvingats hålla stängt. 2020 års hedersporträtt av krögaren och matprofilen Leif 
Mannerström, utfört av fotografen Bruno Ehrs, har glädjande nog uppmärksam-
mats i media och kommer i sommar att kunna visas för allmänheten på slottet. 

   Vi är dock mycket glada över att vi kunde genomföra föreningens årsmöte 
digitalt och är tacksamma för att så många kunde delta på detta sätt. Även om det 
naturligtvis är beklagansvärt att inte kunna mötas fysiskt gjorde den digitala lös-
ningen att många kunde närvara. 

   Styrelsen har trots allt kunnat genomföra alla sina sammanträden som 
digitala konferenser och styrelsearbetet har fortgått som vanligt. Vi förbereder 
nu bland annat för nästa års hedersporträtt och kommer att återkomma med mer 
information inför årsmötet i juni. Det är i skrivande stund ännu oklart om det 
kommer att kunna äga rum då eller om årsmötet måste flyttas fram till hösten. 
Likaså är slottets öppettider för våren ännu inte fastställda.

   Styrelsen har även inlett ett arbete med att förbättra föreningens kommuni-
kation och Gripsholmsföreningen kommer därför under 2021 att få en helt ny hem-
sida med ett nytt innehåll. Detta kommer göra det enklare för alla medlemmar att 
ta del av information om våra aktiviteter. Och alla som är allmänt intresserade av 
Gripsholms slott och nyfikna på föreningens verksamhet kommer att kunna fördju-
pa sig där och få veta mer över slottets historia och de fantastiska samlingarna. Vi 
har också låtit ta fram en ny grafisk profil för att skapa ett tydligare ansikte utåt för 
föreningen – den nya logotypen framgår av detta brev. En välkommen förnyelse! 

   Ett underlag för inbetalning av årsavgiften för 2021 bifogas detta brev. Vi 
har valt att använda oss av ett löpnummer för att underlätta administrationen av 
medlemsregistret och -avgifterna, men inga påminnelser om betalning kommer att 
skickas ut till er. Medlemsavgiften är oförändrat 150 kr. 

   Vi vill också passa på att uppmana er att inkomma med e-postadresser då 
vi inom en snar framtid hoppas kunna övergå till digitala medlemsbrev. Vänligen 
mejla till gripsholmsforeningen@royalcourt.se 

    Vi hoppas att Du/Ni vill fortsätta stödja Gripsholms slott genom ett med-
lemskap i Gripsholmsföreningen. Ni gör en viktig insats. 

Jag vill med detta önska alla medlemmar ett gott nytt 2021 och hoppas att vi 
kan mötas under året på någon av föreningens aktiviteter på Gripsholm. 

 Beatrice Ask, ordförande 

 För Styrelsen i Gripsholmsföreningen 




