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Styrelsen för Brännkyrka Hembygdsförening,  
i Stockholm stad, får härmed överlämna 

berättelsen för verksamhetsåret 2020.  
 
 
 
 

 
Årsmötet 2020 
Föreningens årsmöte hölls den 23 september 2020 i Älvsjökyrkan lokaler. Det här året bjöds det inte 
på något mer än frukt. Enligt stadgarna ska årsmötet hållas senast i mars månad men på grund av 
Coronapandemin har Regeringen utfärdat rekommendationer om undantag från stadgarna vilket 
innebar att några större sammankomster inte fått ske. Under sensommaren var situationen angående 
spridningen något bättre och då beslöt styrelsen att genomföra årsmötet utifrån de restriktioner som 
gällde med maximalt 50 personer.  
 
Styrelse  
Ordförande Anita Lundin  
Vice ordförande Evy Kjellberg, t.o.m. 23/9 

 Arne Lönnebring, från 23/9 
Sekreterare Monica Hansson 
Medlemsansvarig Eivy Harlén 
Kassör Bo Larsson t.o.m. 23/9 

 Per Jakobsson från 23/9 
Övriga ledamöter Arne Lönnebring t.o.m. 23/9 
 Birgitta Björnlund 
 Bodil Andreassen från 23/9 
 Håkan Jarmar 
 Ing-Mari Laingren 
 Inga-Lill Persson 
 Håkan Jonsson 
 Rune Boman 
 

Till styrelsen har adjungerats Per Jakobsson, 1/1 – 23/9 som vik. kassör 
 Christer Bentzer 

 Hans Callergård 
 Micael Ernstell 
 

Vid årsmötet lämnade Evy Kjellberg och Bo Larsson styrelsen efter många års troget och engagerat 
arbete. Föreningen tackade dem genom en insättning till Furulandsfonden. Årsmötet beslöt även att 
välja om Ann-Katrin Holmberg och Torbjörn Erbe som revisorer på 1 år samt Birgitta Persson till 
revisorssuppleant för 1 år. 
 

Till valberedning utsågs Olle Andretzky (sammankallande), Christer Bentzer och Anita Thisell.  
 

Styrelsen har under året lagt ner drygt 2 000 ideella timmar i föreningen. Styrelsen har haft åtta 
protokollförda möten under året. När vädret har medgett har styrelsemötena ägt rum utomhus vid 
Lerkrogen. När vädret inte längre medgav detta övergick styrelsen till digitala möten vilket har 
fungerat över förväntan.  
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Verksamhet  
Föreningens geografiska verksamhetsområde omfattar Brännkyrka och Vantörs distrikt.  
 

Söndagsöppet med kaffeförsäljning för medlemmar och andra har inte kunnat genomföras  
på traditionellt sätt. Endast en kort tid i början på året och omkring månadsskiftet september-oktober 
var Lerkrogen söndagsöppen för möten och samtal samt kaffe med hembakat bröd. Föreläsningar och 
utställningar har i princip inte ägt rum. En vandring i Örby genomfördes under hösten med Hans 
Callergård. Den uppskattade lunchen för söndagsvärdarna var också inställd.  
 

Bildcirkeln har under året träffats färre gånger och när det har kunnat äga rum har hela huset används 
för att hålla avstånd till varandra. Kort sagt har årets verksamhet i princip varit nedlagd, ett helt år har 
försvunnit och inneburit att de så uppskattade sociala mötena har varit inställda. Många medlemmar 
har uttryckt sin saknad till fikakulturen på Lerkrogen. De årliga evenemangen julmarknad och Loppis 
genomfördes inte heller. 
 

Föreningen fick hos Stadsdelsnämnden beviljat ett förenings- och kulturbidrag på 10 000 kronor för 
2020. Tyvärr kunde inte den populära inbjudan till Kultur i ögonhöjd för skolbarn i skolår 1 - 3 
genomföras. Projektet fyller en viktig funktion för att sprida kunskaper om vårt kulturarv. 
 

Antalet följare fortsätter att öka på föreningens Facebooksida och var vid årsskiftet uppe i ca 260 
stycken.  Det innebär att vi kan nå ut till nya grupper av hembygdsintressenter. Sociala medier ger 
också spridning till andra grupper än de traditionella kanalerna. 
 

Årets medlemsskrift med titeln Företagsamma Brännkyrka beskriver vår hembygd utifrån framväxten 
av industriverksamheten. Skriften är den sjunde i ordningen som föreningen har utarbetat omkring ett 
tema. Föreningens ledamot Rune Boman har hållit samman projektet och tillsammans har skribenterna 
gjort ett mycket gott arbete.  I år har arbetet försvårats då produktionen till stor del skett digitalt. Under 
hösten påbörjades ett arbete med att skapa webbinarier med start på det nya året. Webbinariernas 
föreläsningar utgår från föreningens årsskrifter som beskriver sju olika teman allt ifrån lokal kommers, 
boende miljö till företagande. 
 
Medlemsaktiviteter under året 
På grund av pandemin har Lerkrogen varit stängd större delen av året och ingen extern verksamhet har 
bedrivits. Styrelsen har ägnat tid åt framtida verksamhetsplanering och städning av Lerkrogen. Att 
söka ekonomiskt stöd har varit en angelägen uppgift för styrelsen på grund av det stora ekonomiska 
bortfallet av intäkter. 
 
Medlemmar  
Föreningens medlemsantal var vid årets utgång 420. Av dessa är 6 hedersmedlemmar, 11 är ständiga 
medlemmar och 80 är familjemedlemmar. Vi kan tyvärr konstatera att vi har tappat medlemmar under 
året. Det finns naturligtvis två sidor av detta. Dels har verksamheten varit begränsad och dels har 
många medlemmar uppnått en aktningsfull ålder och lämnar därför föreningen. Samtidigt är det tråkigt 
att stödet till kulturarvsarbetet påverkas genom färre medlemmar. Ytterligare en aspekt är den lojalitet 
till sin hembygd som visas genom medlemskapet. 
 
Utbildningsverksamheten - studiecirklar och föreläsningar 
Varken under våren eller hösten har studiecirkeln "Händernas kunskap" kunnat genomföras på grund 
av Corona. Studiecirklarna om ”Bilder berättar” och studiecirkel ”Att skapa en årsskrift” har 
genomförts på det sätt som varit lämpligt utifrån de restriktioner som myndigheterna utformat. 
Årsskriften har till stor del tagits fram via nätet vilket har försvårat arbetet. 
 
Information 
Under året har två medlemsbrev skickats ut.  
 

På hemsidan finns dels allmän information om föreningen, hembygdsgården och vårt verksamhets-
område samt information om aktuella aktiviteter och projekt. Information sprids också via Facebook 
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och genom affischering på anslagstavlor. Det senare dock endast i mycket begränsad utsträckning, då 
det mesta av verksamheten har varit inställd. 
 
Lerkrogen 
Christer Bentzer har varit ansvarig för uthyrningen av Lerkrogen. Ansvaret för biblioteket har Birgitta 
Björnlund haft. Huset har under många år haft problem med en underdimensionerad av eltillförseln i 
köket. Allt för ofta har säkringarna löst ut under söndagsöppet. Föreningen har gjort ett antal 
anmälningar till Fastighetskontorets felanmälan utan resultat.  
 
Samarbete 
Föreningen har ett mycket gott samarbete med Hägerstens Hembygdsförening men i år har inga 
gemensamma aktiviteter genomförts. Älvsjö Miljöråd, som föreningen samarbetar med i de frågor som 
berör oss, har inte haft några möten. 
 
Motioner till årsmötet 
Ingen motion har inkommit i samband med årsmötet. 
 
Ekonomi 
Föreningens ekonomi är ett resultat av ett stort antal ideella arbetstimmar över 2 000 timmar som 
styrelseledamöter och andra medlemmar lagt ner.  Föreningen har placerat medel hos Handelsbanken 
för att få någon avkastning på kapitalet. I dessa tider är det värdefullt med ett kapital för att klara de 
fasta utgifter som föreningen har, vilket i huvudsak är kopplat till hembygdsgården Lerkrogen. 
Intäkterna har under året på grund av nedstängningen varit mycket starkt begränsade. Ett bidrag erhöll 
föreningen från Kulturrådet för inställd verksamhet.  
Ansökan till Fastighetskontoret om hyresnedsättning på grund av pandemin avvisades.  
 

Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till resultat- och balansräkningen. 
 
Slutord 
Ambitionen att föra ut föreningens verksamhet i ett större sammanhang i samhället är angeläget. 
Därför bedriver hembygdsföreningen ett aktivt folkbildningsarbete genom anordnande av 
föreläsningar, studiecirklar, utarbetandet av skrifter och insatser för ett växande bildarkiv, bl.a. i form 
av digitalisering för att dokumentera och föra ut kunskap om vår hembygd. 
 

Den bästa tiden ligger alltid framför oss vilket innebär att vi har goda möjligheter att på olika sätt 
synliggöra vårt kulturarv för fler. Hembygden kan vara på flera platser, vilket berikar oss som 
individer. I ett geografiskt område som vårt är det därför stimulerade att fler och fler blir medlemmar i 
föreningen. Vi vill även tacka dem som bidragit med ideella insatser. 
 
Styrelsen föreslår årsmötet 
 

att med godkännande lägga 2020 års verksamhetsberättelse till handlingarna, 

att fastställa balansräkningen omfattande 410 225:- kronor, 

att överföra årets underskott 30 609:- kronor i ny räkning. 
 

 
 
Älvsjö den 30 april 2021 
 
Anita Lundin Per Jakobsson Eivy Harlén  Bodil Andreassen 
 
Monica Hansson Inga-Lill Persson Birgitta Björnlund  Rune Boman 
 
Arne Lönnebring  Ing-Mari Laingren Håkan Jarmar  Håkan Jonsson 
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Ekonomisk berättelse     

Resultaträkning Budget  Bokslut Bokslut Budget 
2020 2020 2019 2021 

INTÄKTER           
Medlemsavgifter   90 000  78 028  87 765  78 000  
Gåvor   1 000  910  300  0  
Lotterier   3 000  0  2 915  0  
Uthyrning lokal  Hägerstens HBF 20 000  20 000  20 000  20 000  
Uthyrning lokal Övrigt 20 000  9 100  22 462  9 000  
Försäljning servering 20 000  8 367  23 929  10 000  
Försäljning böcker, tidskrifter, filmer 10 000  8 031  13 236  9 000  
Diverse aktiviteter 1 000  0  16 083  6 500  
Studieförbundsersättningar   3 000  6 700  6 700  
Återvunna, tidigare avskrivna kundfordringar   0  15 185  0  
Kommunala och statliga bidrag 25 000  17 600  10 000  20 000  
Övr ers o intäkter 6 500  681  11 915  0  

SUMMA INTÄKTER 196 500  145 717  230 490  159 200  
KOSTNADER        

Inköp mtrl och varor   344      
Lotterivinster   1 000  100  273  300  
Programverksamhet 2 000  0  500  500  
Handelsvaror servering 5 000  1 904  4 741  3 000  
Handelsvaror böcker, tidskr 1 000  700  1 445  1 000  
Lokalhyra   80 000  38 523  63 393  51 400  
Hyra möteslokal     970  0  1 000  
El     25 907  35 708  27 000  
Lokaltillbehör     0  5 278  1 000  
Reparationer     2 500      
Övr kostn hyrd lokal 2 000    1 051  1 000  
Förbrukningsinventarier 1 000  230  0  1 000  
Frakter och transporter   1 250  0  0  
Kontorsmaterial   25 000  2 109  3 409  3 000  
Trycksaker och reklam   10 677  12 011  12 000  
Årsskriften   27 000  29 704  26 500  26 500  
Datakommunikation   4 368  3 180  3 600  
Porto   10 000  11 404  12 440  13 000  
Företagsförsäkringar   0  1 556  0  
Övrigt, representation 5 000  2 710  0  0  
Styrelsekostnader 4 000  4 349  4 116  4 000  
Bankkostnader     1 772  2 881  2 000  
Medlemsavgifter andra organisationer 13 000  14 997  2 500  11 300  
Hembygdsförbundet   18 500  28 045  19 000  
Programkostnader   3 208  1 185  6 000  
Biblioteksinköp   19 000  0  291  0  
Föreningsavgifter,   100  0  100  

SUMMA KOSTNADER 195 000  176 326  210 502  187 700  
RESULTAT FÖRE RÄNTOR 1 500  -30 609  19 987  -28 500  

Räntor och utdelningar   0  0  0  
RESULTAT   1 500  -30 609  19 987  -28 500  
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Ekonomisk berättelse    

Balansräkning 2020-12-31  N
ot

  

2019-12-31 
TILLGÅNGAR      
Likvida tillgångar       

Kassa 177    310  
Bankmedel 184 171    226 708  
Fondplaceringar 210 000  1  210 000  

Summa likvida medel 394 348    437 018  
Fordringar       

Förutbetalda  kostnader 12 877      
Upplupna intäkter 3 000      
Diverse fordringar 0    6 700  

Summa fordringar 15 877    6 700  
Anläggningstillgångar       

Inventarier       
Summa anläggningstillgångar       

SUMMA TILLGÅNGAR 410 225    443 718  
       
SKULDER OCH EGET KAPITAL      
Kortsiktiga skulder       

Leverantörer 0    27 750  
Röda stugan 0    3 942  
Förutbet medl avgifter 1 730      
Upplupna kostnader 27 454      

Summa kortsiktiga skulder 29 184    31 692  

Eget kapital och reservationer       

Eget kapital 411 650    392 038  

Årets resultat -30 609    19 988  

Summa eget kapital 381 041    412 026  

Reservationer       

Reservationer       

Summa reservationer       

Summa eget kapital och reservationer 381 041    412 026  

S:A SKULDER OCH EGET KAPITAL 410 225    443 718  
    

Not 1    

Fondernas marknadsvärde vid årets utgång 216 583    214 996  
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VERKSAMHETSPLAN  2021 
Verksamheten 2021 kommer starkt av präglas av pågående pandemi och åtminstone under våren måste 
Lerkrogen hållas stängd av smittskyddsskäl. Under året planerar föreningen att arbeta med följande fokus 
och intresseområden. Genomförandet är naturligtvis avhängigt av smittoläget och de restriktioner som 
utfärdas av myndigheterna. 
 

1. Vidmakthålla och förstärka hembygdskänslan. 
 

Genomföra söndagsöppet med föreläsningar eller utställningar på Lerkrogen varje söndag under höst-
terminen samt att anordna vandringar med guidning inom vårt geografiska område samt genomföra en 
loppis och en julmarknad under hösten. 
 

Att anordna digitala distansföreläsningar, ”webbinarier” med tillfälle till diskussioner och samtal deltagare 
emellan. Genomföra ett antal guidade vandringar i verksamhetsområdet samt aktiviteter som vänder sig till 
olika grupper i samhället, barn, äldre, nyinflyttade för att stärka hembygdskänslan och attrahera nya 
medlemmar. 
 

Ta emot olika grupper och berätta om Brännkyrka socken och utvecklingen till dagens samhälle. Även 
delta i olika evenemang där hembygdsfrågor diskuteras. Under ett par höstveckor bjuda in skolbarn till 
”Kultur i ögonhöjd” på Lerkrogen med ett beprövat stationssystem – skola, vardagsliv och hantverk – för 
att främja barnens kunskaper om hembygden och gamla traditioner. 
 

Värva nya medlemmar genom inbjudningar via Facebook om föreningens verksamhet. Genom ett nytt 
samarbete med Älvsjö konstförening, som under året avvecklats, ges våra medlemmar tillfälle till 
fördjupning inom konsten på olika sätt. Ett nytt ben för föreningen som tilltalar konstintresserade 
medlemmar. Planen är även att tillsammans med en grupp lokala musiker anordna utomhus konserter i ett 
par av våra parker under sommaren. 
 

Genomföra utställningar, föredrag och seminarier samt studiecirklar om frågor med anknytning till 
föreningens verksamhet. Fortsätta med studiecirklarna i dokumentation av bildarkivet. 
 

Under ordnade former uppmärksamma föreningens 80-årsdag i september. 
 

2. Stimulera till hembygdsforskning 
Inventeringen av föreningens bestånd av böcker och andra skrifter, handlingar, kartor, bilder och föremål 
fortsätter under året.  Succesivt exponera fler av de digitaliserade fotografierna på webben genom det avtal 
som tecknats rörande Kollektivt kulturarv med Stockholms Läns Museum. 
 

3. Samarbeta med andra organisationer 
Vidmakthålla ett gott samarbete med stadsdelsförvaltningen och hembygdsföreningarna i Söderort samt 
utveckla samarbetet med andra organisationer i Älvsjö, t.ex. Volontärbyrån och Motel L. Vara en aktiv 
medlem i Stockholms Läns Hembygdsförbund och delta i arbetet inom Föreningsarkiven i Stockholms 
Län. 
 

4. Informera om hembygden 
Utarbeta ett vår- och ett höstprogram samt affischera programverksamheten på föreningsanslagstavlor i 
området. Kontinuerligt uppdatera föreningens hemsida och Facebook-sida med information om 
programverksamheten. Öka information till medlemmarna via e-post. Genomföra åtgärder för att öka 
antalet följare på sociala medier. 
 

Skicka information om verksamheten till lokaltidningen för införande under ”På Gång” 
 

5. Sprida information och utarbeta tryckta skrifter 
Producera en årsskrift med fokus på personer som haft en väsentlig betydelse för bygden.  
 

Ge ut minst 2 medlemsbrev under året. 
 

Få till stånd en aktuell e-post-funktion till medlemmarna för snabbare information. 
 

6. Bevaka samhällsfrågor 
Löpande delta i samråd och besvara remisser som berör föreningens verksamhet och ändamål. 



10 

VERKSAMHETSINRIKTNING 2022 - 2026 
 
1. Målsättning 
 

Enligt stadgarnas § 1 är föreningens ändamål sammanfattade i 3 -att satser: 
• vårda och synliggöra hembygden i dag, dess historiska natur- och kulturarv och dess traditioner  
• främja kunskapen om hembygden 
• utveckla förståelse och engagemang för hembygden och dess historia. 

 

Detta har utvecklats och specificerats enligt följande: 
• Att fornlämningar av kulturhistoriskt värde bevaras och vårdas. 
• Att byggnader och andra föremål från äldre tider på ett pietetsfullt sätt bevaras för kommande tider. 
• Att området ej förvanskas eller förslummas och att identiteten bibehålls. 
• Att hembygdsforskningen uppmuntras och att skrifter i ämnet utges samt att nutiden dokumenteras i 

ord och i bild.  
• Att hembygdskänslan hålls levande genom föreläsningar, möten och visning av kulturella föremål. 

 

2. Verksamhetsområde 
 

Enligt stadgarnas §1 specificeras föreningens verksamhetsområde enligt följande: 
”Föreningens huvudsakliga verksamhetsområde utgörs av Brännkyrka och Vantör distrikt.” 
 

3. Verksamhetsinriktning 
 

Under 2022 – 2026 kommer föreningen att fortsätta sitt arbete på i huvudsak samma sätt som tidigare år 
med följande fokus och intresseområden, i förkommande fall genom årligen återkommande aktiviteter. 
 

a) Vidmakthålla och förstärka hembygdskänslan. 
Vår hembygdsgård, Lerkrogen, skall utgöra ett nav i kontakten mellan medlemmarna inbördes, mellan 
föreningen och dess samarbetspartners samt mellan föreningen och allmänheten. 
 

Genomföra söndagsöppet på Lerkrogen under större delen av året, med kaffeservering, utställningar, 
föredrag och seminarier om frågor med anknytning till föreningens verksamhet. Om möjligt även starta upp 
en sommarverksamhet i samarbete med stadsdelsförvaltningen med stöd av sommararbetande ungdomar. 
 

Föreningen skall på Lerkrogen därutöver genomföra aktiviteter som vänder sig till olika grupper i 
samhället, barn, äldre, nyinflyttade etc. för att på det sättet presentera sig själv, stärka hembygdskänslan 
och attrahera nya medlemmar. Dessa aktiviteter kan omfatta riktade utställningar, musik, konstutställningar 
webbinarier och konstprojekt samt aktiviteter i form av ”loppisar”, hantverksmarknader och dylikt. Med 
bidrag från stadsdelsnämnden genomföra ”Kultur i ögonhöjd” för förskole- och skolbarn en eller ett par 
veckor under hösten.  
 

Ta emot grupper och berätta om Brännkyrka socken och utvecklingen till dagens samhälle samt delta i 
olika evenemang där hembygdsfrågor diskuteras. 
 

Fortsätta med uppbyggnaden av vårt bildarkiv och komplettera detta med gamla och nya bilder. Föreläsa 
om olika aktiviteter inför andra hembygdsföreningar och allmänheten. 
 

Lerkrogen skall i mån av tillgänglighet användas för uthyrning av ett eller flera rum till medlemmar och 
utomstående föreningar för samkväm, möten och andra ändamål som främjar hembygdsföreningens 
anseende och därmed dess ändamål för att därmed utgöra en kultur- och mötesplats i Älvsjö centrum. 
 

Genomföra en loppis under vårsäsong och en julmarknad i november – december månad. 
 

b) Stimulera till hembygdsforskning 
Föreningens bestånd av böcker och andra skrifter, handlingar, kartor, bilder och föremål ska även 
fortsättningsvis inventeras, organiseras, förtecknas och tillgängliggöras genom i första hand digitalisering 
där så är lämpligt. Exponera de digitaliserade fotografierna, ca 3 500, genom avtalet som tecknats med 
Kollektivt kulturarv och Stockholms Läns Museum. 
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Uppmuntra medlemmar att lämna bidrag till hembygdsföreningen i form av texter, bilder, tidningsklipp, 
föremål och dokument som belyser ortens utveckling och tradition. För detta skall utarbetas rutiner och 
organisation för att på bästa sätt använda, sprida och arkivera informationen. 
 

Påbörja ett arbete som leder till att det immateriella- och materiella kulturarvet för senare delen av 1900-
talet tas tillvara. 
 

Forskarrummet (”Solbergarummet”) ska hållas tillgängligt för medlemmar och andra intresserade på tider 
som anpassas till aktuella behov. 
 

c) Samarbeta med andra organisationer 
Föreningen ska verka för att skapa och samarbete med andra organisationer, där detta kan komplettera och 
stödja föreningens arbete eller ändamål till exempel Stockholms Läns Hembygdsförbund, Länsmuseet, 
Föreningsarkiven i Stockholms Län (FSL) och närliggande hembygdsföreningar som t.ex. Enskede-Årsta, 
Hägerstens Hembygdsförening och Farsta Hembygdsförening, Huddinge samt boendeföreningar, 
företagarföreningen i Älvsjö, skolor och förskolor i området samt Stadsdelsförvaltningen. 
 

Vidmakthålla ett gott samarbete med andra organisationer i Älvsjö. 
 

d) Sprida information och utarbeta tryckta skrifter 
Årligen producera en årsskrift med fokus på ett aktuellt område i linje med föreningens ändamål.  
 

Ge ut minst 2 medlemsbrev och kontinuerligt uppdatera föreningens hemsida, Facebook-sida och andra 
tillgängliga kanaler med ny information och aktiviteter samt affischera på föreningsanslagstavlorna i 
området med aktuell information om föreningens program.  
 

Skicka information om verksamheten till lokaltidningarna för införande under ”PåGång” (motsv.). Utarbeta 
ett vår- och ett höstprogram med föreläsningar som berör aktuella ämnen inom föreningens verksamhet. 
 

Succesivt öka användningen av e-post till medlemmarna för snabbare informationsspridning. 
Vidareutveckla användningen av sociala medier för kommunikation och information till medlemmar och 
allmänhet. 
 

Skapa en möjlighet för medlemmarna att erhålla direktinformation från länsförbundet. 
 

e) Bevaka samhällsfrågor 
Föreningen skall löpande följa aktuella samhällsfrågor inom sitt verksamhetsområde och där så är möjligt 
lämna synpunkter och remissvar på frågor som rör detta, t.ex. stadsbyggnadsfrågor, miljöfrågor, frågor om 
infrastruktur, kultur etc. och i det sammanhanget särskilt bevaka och betona de historiska och kulturella 
värdena i respektive stadsdel i enlighet med ändamålsparagrafen. 
 
 
 

 
  

Johan Skyttes Väg i korsningen 
med Sjättenovembervägen. En 
gammal repig bild från ca 1920. 
Till vänster ses f.d. cykelaffären, 
numera pizzerian och t.h. finns en 
färg- och tapetaffär på den tomt 
som sedermera blev en bensin-
station. Affären är inrymd i en 
byggnad som byggdes som Folkets 
Hus och en tid innehöll bl.a. en 
biograf. Dessa kvarter kommer nu 
att bebyggas med 3- och 4-
våningshus inom ramen för tre 
projekt, Jutesprånget, Kavelbron 
och Landsknekten som drivs av 
staden. BHF har lämnat remissvar. 
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VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL PERSONVAL 2021 
 
Valberedningen har utgjorts av Olle Andretzky, Anita Thisell och Christer Bentzer, där dock Christer Bentzer  
avsade sig uppdraget 2021-07-30 för att i stället kandidera till en styrelsepost. 
 
Pkt. 2. Val av mötesordförande Birgitta Persson 
 
Pkt. 3. Val av sekreterare för årsmötet Enligt mötets förslag 
 
Pkt. 4. Val av protokollsjusterare och rösträknare Enligt mötets förslag 
 
Pkt. 16. Val av ordförande för 1 år Anita Lundin omval 
 
Pkt. 17. Val av ledamöter för 2 år Ing-Marie Laingren  omval 
  Inga-Lill Persson  omval 
  Christer Bentzer nyval 
  Ylva Lundén Welden nyval 

 

Följande ledamöter kvarstår med mandatperiod t.o.m. årsmötet 2022: 
 Birgitta Björnlund 
 Rune Boman  
 Håkan Jarmar 
 Håkan Jonsson 
 Arne Lönnebring 
 Per Jakobsson 
 Bodil Andreassen 
 

Pkt. 18. Val av revisor för 1 år Torbjörn Erbe omval 
 Ann Katrin Holmberg omval 
 

Pkt. 18. Val av revisorssuppleant för 1 år Birgitta Persson  omval 
 
 

========================================================= 
 

ÖVRIGA PERSONVAL, FÖRSLAG 
 

Pkt. 19. Val av valberedning för 1 år Olle Andretsky  omval 
 Anita Thisell omval 
 Micael Ernstell nyval 
 
 
 

 

BHF fyller i år 80 år. Här syns 
Brännkyrkas Hembygdsförenings 
första styrelse 1941. Från vänster 
klockare H. A. Öhlander, 
fastighetsägare E. Starck, målare 
Sven Wärnberg, folkskollärare J A 
Widegren, fru Alma Törnkvist. 
Herrar Lundh och Engzelius 
saknas. 


