
Sällskapet Amorinas verksamhetsberättelse för 2021 

 

Årsmötet 2021 

Den 29 mars 2021 höll Sällskapet Amorina, bildat den 1 januari 1971, sitt 51:e årsmöte. På 

grund av den rådande pandemin måste mötet hållas digitalt.  

 

Årsmötesförhandlingarna leddes av Sällskapets tidigare ordförande Gunnar Andrén med 

Karin Josephson som sekreterare. Inger Elgstrand och Inger Ruin utsågs till 

justeringspersoner. 

 

Årsmötets val av styrelse, revisorer och valberedning: 

 

Ordförande Marie Hafström (omval). 

 

Övriga styrelseledamöter: 

Gunilla Barr, Björn Bloth, Hanna Edsbagge, Jan Falk, Monica Henricsson, Håkan Johanson, 

Karin Josephson, Viveka Laksov Vessberg, Marika C:son Lönnroth, Gunnela Mogensen och 

Lennart Westerblad (samtliga omvalda). Därutöver beslutade årsmötet välja två nya 

ledamöter, nämligen Ulla Hurtig Nielsen och David Sonnek. 

 

Styrelsen har därefter inom sig utsett följande funktionärer: 1:e vice ordförande Karin 

Josephson, 2:e vice ordförande Jan Falk, sekreterare Gunnela Mogensen, kassör Gunilla Barr, 

ansvarig för medlemsregistret och för teknisk utrustning Lennart Westerblad, 1:e 

klubbmästare Monica Henricsson, biträdande klubbmästare Gunilla Barr, Björn Bloth och 

Viveka Laksov Vessberg, ansvarig för hemsidan Ulla Hurtig Nielsen, kommunikatör Hanna 

Edsbagge. Marika C:son Lönnroth är ledamot i Amorinas arkivkommitté (se nedan).  

 

Till revisorer för Sällskapet Amorina valdes Lars Frumerie (omval) och Lennart Waldenström 

(nyval). Till revisorssuppleant valdes Gunnar Ericsson (nyval). 

 

Till valberedning valdes Jan Lindqvist och Jan Wärle (omval båda) samt Christian Ljungdahl 

(nyval). 

 

Mötet beslutade att medlemsavgiften för 2022 skulle vara oförändrad, dvs. 150 kr för en 

person och 200 kr för två personer på samma adress. 

 

Verksamheten 

Sällskapet Amorina har enligt stadgarna till uppgift att utöka, ordna och bevara de samlingar 

av Stocksundiana, som förvaras i Sällskapets arkiv. Genom utställningar, föredrag och på 

andra sätt bör Sällskapet skapa intresse för Stocksund och bygdens historia samt söka 

tillvarata de kulturella intressena vid förändringar i Stocksund.  

 

Styrelsemöten 

Under 2021 har styrelsen haft sammanlagt tio protokollförda sammanträden, varav fyra 

digitala (Zoom) och två per capsulam.  

 

Mötesverksamheten under 2021 

Sällskapet Amorinas mötesverksamhet har på grund av pandemin kunnat genomföras endast i 

begränsad omfattning. Sällskapet har följt Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Under 
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våren låg programverksamheten i stort sett nere. Det innebär bl.a. att Sällskapet inte som 

vanligt kunde fira Valborg i Svanholmsparken, Tornets dag med vårbrunch och 

Nationaldagen i Cedergrenska parken. Dock kunde årsmötet genomföras digitalt den 29 mars. 

Först under hösten kunde verksamheten tas upp på nytt med en välbesökt tesalong i oktober, 

Sällskapets 50-årsfirande i november och fyra samarrangemang med seniorverksamheten i 

Idalagården.  

 

Följande program genomfördes under 2021 

8 oktober: Medan vi ännu minns. Trettiosju år med utsikt från Fågelsången. Gunilla 

Wästlund, tidigare planarkitekt i Danderyd visade bilder och berättade. Samarrangemang med 

Idala Seniorträff. Lokal: Idalagården. 

 

16 oktober: Tesalong. Professor Christina Carlsson Wetterberg berättade om sin bok om 

rösträttspionjären, Stocksundsbon m.m. Anna Bugge Wicksell (1862 - 1928). Lokal: 

Stocksunds bibliotek. 

 

22 oktober: Medan vi ännu minns. Milstolpar i Stocksund under 50 år - och kanske lite till. 

Karin Josephson visade bilder och berättade. Samarrangemang med Idala Seniorträff. Lokal: 

Idalagården. 

5 november: Medan vi ännu minns. Politiska minnen från Stocksund och lite från resten av 

världen inkl. Djursholms slott. Björn Hamilton berättade. Samarrangemang med Idala 

Seniorträff. Lokal: Idalagården. 

13 november: Sällskapet Amorina 50 år. En jubileumsutställning visades i Stocksunds 

bibliotek om föreningens verksamhet och invigdes av Sällskapets ordförande Marie Hafström. 

Arkivet hölls öppet. Tipspromenad. Amorina bjöd på kaffe och bakverk i Idalagården. 

3 december: Medan vi ännu minns. Som det hette förr: Nu blir det film. Gunnar Andrén 

visade en film av Jan Eriksson och Ulf Park från 1979/80 om det gamla Stocksund med Maja 

Lundblad (1892 - 1993) som berättare. Samarrangemang med Idala Seniorträff. Lokal: 

Idalagården. 

 

Arkivet 

Amorinas arkiv brukar vara öppet för besökare den första lördagen i varje månad (dock inte i 

juni, juli och augusti) mellan kl. 11 och 12. På grund av pandemin har arkivet under våren 

2021 varit stängt. Först den 13 november – i anslutning till Sällskapets 50-årsjubileum – 

kunde arkivet åter öppnas.  

 

För många utgör arkivet en värdefull källa till kunskap om bebyggelsen och livet i Stocksund. 

För att göra arkivet mer tillgängligt har ett arbete påbörjats med att digitalisera delar av 

samlingarna. Ett antal bilder har försetts med kommentarer och därefter lagts ut på 

föreningens webbplats (https://www.hembygd.se/amorina). Även annat material såsom 

minireportage från Sällskapets almanackor, ljudfiler från Stocksunds ungdomsteater och en 

bildpresentation från föredraget den 22 oktober 2021 på temat Milstolpar i Stocksund under 

50 år har lagts ut. 

 

Vid årsmötet 2021 utsågs inte någon arkivarie för föreningen. I stället fick styrelsen – liksom 

för de tre tidigare åren – mandat att tillsätta en arkivkommitté med uppdrag att fortsätta 

arbetet med att ordna och tillgängliggöra samlingarna i Sällskapets arkiv. Uppdraget innebär 

bl.a. att kommittén ska utreda och lämna förslag till 

- omfattningen av det fortsatta digitaliseringsarbetet, 
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- vilken teknisk lösning som bör väljas för att tillgängliggöra arkivet via Internet, 

- vilken kostnadsnivå för inköp av apparatur, Internetlösning m.m. som kan anses 

vara lämplig med hänsyn till föreningens behov och ekonomi. 

 

I kommittén ingår Karin Josephson, ordförande, Gunnar Andrén, Jan Falk, Marika C:son 

Lönnroth och Lennart Westerblad.  

 

Arkivkommittén har under hösten i samverkan med Idala Seniorträff inbjudit allmänheten till 

träffar under rubriken Medan vi ännu minns. Se ovan.  

 

Kommittén har under året låtit fotografera och digitalisera Ture Hamnells klippsamling som 

speglar åren 1917 - 1934 i Stocksund. Ture Hamnell (1871 - 1931) var verksam i flera 

kommunala nämnder och var en tid även ordförande i kommunstyrelsen i Stocksunds köping. 

 

Klubbmästare 

Klubbmästeriet har till uppgift att se till att allt praktiskt fungerar vid våra publika möten. 

Detta värv delas nu av fyra personer ur styrelsen med Monica Henricsson som 1:e 

klubbmästare.  

 

Sällskapets medlemsregister 

Vid årsskiftet 2021/2022 uppgick antalet medlemmar till 488 personer, av vilka 10 var 

nytillkomna. Ansvarig för registret är Lennart Westerblad. 

 

Samarbete med andra föreningar m.m. 

Samarbetet med de tre andra hembygdsföreningarna i Danderyd, Samfundet Djursholms 

Forntid och Framtid, Danderyds Hembygdsförening och Enebybergs Gårds Förening, har 

begränsats på grund av pandemin. Gemensamma aktiviteter som t.ex. den årliga kulturdagen i 

början av hösten har därför inte kunnat genomföras.  

Sällskapet Amorina är medlem i Stockholms Läns Hembygdsförbund som i sin tur ingår i 

Sveriges Hembygdsförbund.  

 

Gunnela Mogensen deltog den 25 augusti i Länshembygdsförbundets årsmöte i Sollentuna.  

 

I anslutning till återinvigningen av Danderyds kommuns huvudbibliotek den 11 september 

deltog Karin Josephson tillsammans med företrädare för kommunens övriga 

hembygdsföreningar i ett panelsamtal på temat ”Danderyd 50 år”. 

 

Sällskapets ordförande Marie Hafström har invalts i styrelsen för Stockholms läns 

hembygdsförbund. 

 

Karin Josephson deltog den 19 oktober i ett digitalt ordförandemöte med Stockholms läns 

hembygdsförbund om bl.a. hembygdsföreningarnas relationer till kommunerna i länet.  

 

Samarbete med Stocksunds bibliotek 

Samarbetet med Stocksunds bibliotek är betydelsefullt för Amorina. Detta beror inte enbart på 

att Sällskapet har sitt arkiv och sin sammanträdeslokal i samma byggnad. Sällskapet har stor 

glädje och nytta av biblioteket som säljer flera av våra produkter: boken Affärslivet i 

Stocksund, almanackan, Amorinas bricka med Olof Hermelin-motiv, Nya Stocksundsboken 

m.m. En stor del av programverksamheten, bl.a. utställningar och tesalonger, brukar förläggas 

till biblioteket. År 2021 har samarbetet av förklarliga skäl måst hållas på sparlåga. 
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Almanackan 2022 

Sällskapet Amorina beslutade att en almanacka för 2022 skulle ges ut i slutet av 2021 trots de 

praktiska svårigheter som blivit följden av pandemin med kuvertering, distribution etc. För 

sjunde året i rad har almanackan delats ut till medlemmarna som en medlemsförmån 

tillsammans med ett medlemsbrev från ordföranden. Den ger en intressant bild av Stocksund 

under årens lopp. För text- och bildmaterial svarar Jan Falk. För grafisk form svarar Anna-

Lena Lindqvist. 

Portokostnaden för denna medlemsförmån är hög. Men tack vare ”egen” postutdelning når vi 

de flesta adressaterna i Danderyds kommun och sparar därmed en stor utgift. Förhoppningen 

är att almanackan liksom övriga produkter i Sällskapets förråd ska kunna köpas på biblioteket 

samt vid våra möten, när restriktioner och mötesförbud upphör.  

 

Remisser 

Styrelsen har under året lämnat synpunkter på Danderyds kommuns förslag till ny 

översiktsplan. 

 

Sällskapet har genom ordföranden och 1:e vice ordföranden lämnat synpunkter på Danderyds 

församlings utkast till kulturhistorisk inventering av kvarter och gravvårdar på Danderyds 

kyrkogård och Djursholms begravningsplats.  

 

Maja Lundblads kulturfond 

Fonden redovisas i Sällskapet Amorinas bokslut tillsammans med föreningens tillgångar. 

Stadgar och beslut om användning följer samma regler som tidigare. 

 

Sällskapets ekonomi 2021 

Verksamhetsåret 2021 visar ett positivt resultat på 45 200 kr (43 164,60 kr ). Styrelsen vill 

bl.a. framhålla följande. 

Boken Affärslivet i Stocksund utgavs under 2016. Försäljningen av boken inbringade under 

året 2 621 kr (2 686 kr).  

Försäljning av almanackan har inbringat 1 296 kr (4 184 kr) och av Nya Stocksundsboken 

1 469 kr (1 538 kr). 

Från Danderyds kommun har sällskapet erhållit ett verksamhetsbidrag om 15 000 kr (15 000 

kr). 

Avgiften till Stockholms läns hembygdsförbund uppgick till 11 592 kr (13 365 kr). 

Variationer förekommer mellan 2020 och 2021 framför allt vad gäller möteskostnaderna. Det 

förklaras främst av pandemin, som hindrat Sällskapet att genomföra ett antal programpunkter. 

Här kan också nämnas att portokostnaderna hålls nere genom att postdistributionen till stor 

del sköts av frivilliga inom styrelsen. 

Styrelsen föreslår att årets resultat förs i ny räkning. 

Årets räkenskaper framgår av bilaga 1. 

 

Styrelsens förslag till medlemsavgift 

För 2023 föreslår styrelsen oförändrad medlemsavgift, dvs. för enskild medlem 150 kr och 

avgiften för ytterligare en medlem på samma adress behålls oförändrad på 50 kr. 
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Cedergrenska Stiftelsen  

Sällskapet Amorina är huvudman för Stiftelsen Cedergrenska Tornets Vänners Fond och utser 

styrelse i stiftelsen. Stiftelsens styrelse beslutar ensam om användningen av fondens medel. 

Revisor för Cedergrenska Stiftelsen utses av Danderyds kommun. Under 2021 omvandlades 

Cedergrenska Fonden till en stiftelse. 

 

Stiftelsens verksamhet under året framgår av bilaga 2. 

 

Slutord 

Sällskapet Amorina tackar alla medlemmar, medverkande och bidragsgivare för värdefullt 

stöd samt för penningbidrag och övriga gåvor som Sällskapet fått motta under året. Ett särskilt 

tack till den medlem som lämnat en generös donation om 25 000 kr till Sällskapet.  
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Stocksund den 14 februari 2022 

 

 

 

 

Marie Hafström 

Ordförande 

 

 

 

Karin Josephson  Jan Falk   Gunilla Barr  

1:e vice ordförande 2:e vice ordförande Kassör 

 

 

 

Björn Bloth  Hanna Edsbagge Monica Henricsson 

Bitr. klubbmästare Kommunikatör Klubbmästare 

 

 

 

Ulla Hurtig Nielsen  Håkan Johanson Viveka Laksov Vessberg  

Ansv. hemsidan   Bitr. klubbmästare 

 

 

 

Marika C:son Lönnroth Gunnela Mogensen David Sonnek 

Led. Arkivkommittén Sekreterare   

 

 

 

Lennart Westerblad 

Ansv. medlemsregistret, 

Tekn. utrustning 
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Sällskapet Amorina Bilaga 1

Resultaträkning 2021 2020

Intäkter
Medlemsavgifter 54 850,00 55 100,00

Sponsring 0 0

Gåvor 26 450,00 6 418,00

Kommunala bidrag 15 000,00 15 000,00

Försäljning Affärsboken 2 621,00 2 686,00

Försäljning almanacka 1 296,00 4 184,00

Försäljning Stocksundsboken 1 469,00 1 538,00

Försäljning Trycksaker 4 482,00 820,00

Intäkter från evenemang 0,00 0,00

Ränteintäkter/värdeökning 7 026,00

Summa intäkter 106 168,00 92 772,00

Kostnader
Inköp kontorsmaterial 4 791,00 2 407,00

Trycksaker, kopiering 17 742,00 7 652,00

Produktion almanacka 0 6 900,00

Tryckning almanacka 13 414,00 7 813,00

Kostnader evenemang 3 055,00

Möteskostnader 1 587,00 389,10

Porto 4 767,00 4 459,00

Gåvor, uppvaktning 0 1 200,00

Övriga kostnader 3 382,00 2 367,30

Förbundsavgifter 11 592,00 13 365,00

Årets resultat 45 200,00 43 164,60

avs.Maja Lundblad f 3 693,00

Summa kostnader 106 168,00 92 772,00

Balansräkning

Tillgångar

Placeringskonto 374 686,00 334 686,00

Plusgiro 132 169,00 120 426,00

Summa tillgångar 506 855,00 455 112,00

Skulder och eget kapital

Maja Lundblad f, stratega 50 23 809,00 20 116,40

Eget kapital 395 846,00 352 681,00

I förskott erhållna intäkter 42 000,00 39 150,00

Upplupna kostnader 0,00 0,00

Årets resultat 45 200,00 43 164,60

Summa skulder och eget kapital 506 855,00 455 112,00
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     Bilaga 2 

  

Utdrag ur Cedergrenska Stiftelsens årsberättelse för 2021  

 

Cedergrenska Fonden nu Stiftelse 

Efter ett noga sagt intensivt styrelsearbete med åtföljande administrativa stadge-, paragraf-, e-

post-, brev- och annat pappersarbete, där den blivande stiftelsen hade nöjet att vid upprepade 

tillfällen förse Länsstyrelsens i Stockholms län Enhet för stiftelsetillsyn med kopior av 

årsmötesprotokollet från den 12 juni 1996 då Föreningen Cedergrenska Tornets Vänner 

upplöstes och en fond om 100 000 kr bildades och överläts till Sällskapet Amorina, 

omvandlades fonden till stiftelse den 9 februari 2021. Det skedde sedan även Danderyds 

kommunstyrelse och styrelsen för Sällskapet Amorina tillstyrkt att ”fonden” fick göras om till 

”stiftelse”. Syftet eller ändamålet ändrades inte. Stiftelsen tilldelades därefter av Skatteverket 

ett organisationsnummer, slutet på tretton års kamp att få ett sådant. 

Pandemin präglade i övrigt Stiftelsens verksamhet också detta år, och liksom året före måste 

den traditionella vårbrunchen – ett samarrangemang med Sällskapet Amorina – ställas in. Det 

är dock Stiftelsens ambition att återuppta den 25-åriga traditionen den 24 april 2022. 

Välkomna! 

Endast de två Småstjärnestipendierna utdelades 2021. (Stipendiaterna får vara högst tolv år 

gamla.) Det skedde vid en ceremoni, ledd av rektor Magnus Hedenborg, i Danderyds 

kulturskola. Utdelare var Stiftelsens styrelseledamot Jan Falk, biträdd av kassören Meta 

Gröndal.  

Efter applåderade musikframträdanden av de unga stipendiaterna med stolta föräldrar, mor- 

och farföräldrar, syskon och övriga (två för att vara pandemiexakt) närvarande bjöd Stiftelsen 

på saft, kaffe och en grön, näringsrik tårta vilken försvann ner till sista bit i kurrande magar. 

Ordförande i Stiftelsen är kemiingenjören Birgitta Resvik.  

Ledamöter är advokat Lennart Waldenström och redaktör Jan Falk.  

Stiftelsen har adjungerat Meta Gröndal som kassör och Gunnar Andrén som sekreterare.  

Revisor, utsedd av Danderyds kommunstyrelse, är Inge Telander, en av kommunens av 

fullmäktige valda revisorer. 

Stiftelsen har registreringsnummer 1031257, organisationsnummer 802481-8018 och – det 

viktigaste – bankgiro 5663-9842. 

Att vårbrunchen 2021 åter fick inställas, med blåsmusik på terrassen för hela trakten, 

beklagades – som vanligt via himmelska kontakter – mycket av hela familjen Albert Gotthard 

Nestor Cedergren. Hans och övrigas årliga resa till jorden och inspektion av Cedergrenska 

tornet gick därmed åter om intet. 

- Mycket tråkigt, rent av illa för alla, meddelar Albert Gotthard Nestor, från sin 

upphöjda position, numera 171 år fyllda men ständigt ung. 
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- Men vi kommer igen 2022, fortsätter han vidare. Inget i mitt torn skall undgå min 

kännarmin, tillägger han blygsamt. 

Stiftelsen ser fram mot flitigt användande av bankgirot 5663-9842. Varje bidrag är guld värt i 

dessa nollräntetider. 

 

Stocksund den 7 februari 2022 

På Stiftelsen Föreningen Cedergrenska Tornets Vänners Fonds vägnar 

Gunnar Andrén 

Stiftelsesekreterare från 9 februari 2021 

(fondsekreterare 13 november 1996 – 8 februari 2021) 

 

Småstjärnestipendiater 2021 

Sophie Ringertz (tvärflöjt) 

Rafael Levin (trumpet) 

 

 


