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Inbjudan till digitalt årsmöte i Danderyds 
Hembygdsförening

Torsdagen den 22 april 2021 kl. 19.00

På grund av Coronapandemin kommer årets årsmöte vara i digital form.  
Anmäl ditt deltagande genom att skicka 

din e-postadress till danderydshf@gmail.com senast den 15 april.

Du kommer då att få en länk som du kan klicka på för att delta i mötet. 
Länken skickas ut några dagar i förväg. Detta är en ny situation för de flesta av oss men vi 

hoppas att det ska fungera.

För att göra det möjligt för en mindre skara att delta fysiskt kommer sju personer att 
 erbjudas sitta med avstånd i två olika rum i vår lokal Stallet på Hästhagsvägen 7.  

Datorer kommer att finnas uppställda där mötet kan följas och en styrelseledamot kommer 
att finnas på plats. Först till kvarn gäller så du som vill delta på detta sätt ombeds att 

anmäla dig senast den 15 april till Vilhelm Reuterswärd, tel. 070-270 79 76.

Handlingar till årsstämman kommer att finnas tillgängliga på vår hemsida:  
www.hembygd.se/danderyd

Som läget är nu kommer vi inte att kunna anordna traditionellt Valborgsfirande i år. Hur det 
blir med midsommar vet vi inte ännu men det finns risk för att vi måste ställa in i år också. 

Håll utkik efter mer information på vår hemsida och på affischer.
I år vid midsommartid fyller vår förening 80 år. Det kommer att firas med ett  

jubileums nummer av vår tidning Danderydiana.
Till hösten kommer Danderyds hembygdsförening att delta i kommunens Demokratijubileum 

till minne av att det är 100 år sedan allmän och lika rösträtt infördes.
Vi vill också påminna om att du som ännu inte meddelat din e-postadress gör det.  

Tyvärr saknar vi fortfarande e-postadress till många medlemmar vilket gör det svårt att 
 använda e-post för utskick.

En påminnelse också om årsavgiften för 2021. Har du inte betalat den ser vi gärna att du gör 
det så fort som möjligt. 150 kr till plusgiro 1 00 33-9, eller Swish 123 222 2263. Glöm inte att 
ange namn och adress. Vi är beroende av alla våra medlemmars stöd och välkomnar varmt 

gamla och nya medlemmar.

Vänliga hälsningar
Styrelsen för Danderyds hembygdsförening 

/Anne-Marie Bratt (ordf.)
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Verksamhetsberättelse för  
Danderyds Hembygdsförening år 2020

År 2020 blev inte ett år som alla andra. Pandemin satte stopp för de flesta av 
våra aktiviteter, såsom firande av Valborg och midsommar och våra populära 
hembygdscaféer. 

Året startade dock som vanligt med den uppskattade julgransplundringen den 
12 januari. Ett åttiotal barn med medföljande föräldrar deltog i dans och lekar, 
fikade och levde med i trollkarlen Robbanis spännande trollerier.

Två caféer hann vi också med. Den 1 februari berättade Ingegerd Borg om sin 
farmor och farfar som var nybyggare och kom till Danderyd 1927 och bodde här 
till sin död. Intresset var stort och många stod i dörrarna och lyssnade.

Den 7 mars berättade Peter Sundberg om sin uppväxt i kvarteret Vintergrönan: 
”Människor, skrönor, falsarier och andra sanningar från Danarö/Vintergrönan i 
Danderyd”. Det var många som kände igen sig i hans spännande berättelser.

Den 4 april skulle Anders Linder ha hållit i ett hembygdscafé men det blev 
vi tyvärr tvungna att ställa in i sista stund till mångas besvikelse. Vi hoppas 
naturligtvis att kunna återuppta caféerna så snart pandemin är över.

Årsmötet var planerat till den 2 april men sköts upp. Den 15 oktober kunde 
vi hålla ett årsmöte i Danderydsgården där ett tjugotal medlemmar deltog 
dock utan underhållning och förtäring. Anne-Marie Bratt valdes om som 
ordförande för kommande år. Michael Nilsson lämnade styrelsen efter många 
år och Uno Stedman valdes in. Louise Brida och Marie-Louise Koskull valdes 
om för perioden 2020–2022. Styrelsen har under året hållit 7 protokollförda 
styrelsemöten, varav två per Mail och ett via Zoom. Däremellan har avstämningar 
gjorts per Mail.

Valborgsfirande och midsommarfirande har ställts in liksom alla planerade 
caféer. Detta har främst inneburit att gamla traditioner brutits och möjligheterna 
att träffas uteblivit. Dessutom har föreningens ekonomi påverkats negativt 
eftersom försäljning vid evenemangen är viktiga inkomstkällor.

Två uppskattade nummer av vår tidning Danderydiana har getts ut. 
Höstnumret blev extra innehållsrikt, delvis som en kompensation för att vi inte 
kunnat träffas.

Föreningen har haft kontakter med kommunen angående fastigheten 
Oskarsborg som hotas av rivning. I en skrivelse till fastighetsnämnden har 
Danderyds hembygdsförening pekat på fastighetens kulturhistoriska värde och 
gett förslag på hur den skulle kunna renoveras.

Föreningen har avgett remissvar på kommunens förslag till Miljö- och 
klimatprogram för Danderyds kommun 2021–2030. Föreningen har också i 
skrivelse till Fastighetsnämnden påpekat vikten av att bevara trädgårdsstaden 
och kulturmiljön i framför allt Västra Danderyd.

Arkivgruppen har i viss mån kunnat fortsätta sitt arbete med att samla in 
historiska fotografier från Danderydsbor som vill dela med sig av sina skatter. 
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Bilderna skannas högupplöst, och lämnas tillbaka såvida man inte vill donera 
bilderna till föreningen. Ett kontinuerligt arbete pågår med att sortera upp alla 
bilder och digitalisera dem. Arkivet är nu verkligen ett arkiv, med betydligt 
bättre ordning än då föreningen var nyinflyttad i hembygdsgården. Ett digitalt 
arkiv håller också på att ordnas. Målet är att bilderna ska bli tillgängliga för 
allmänheten, och arbetet med detta fortskrider.

De flesta gamla Danderydiana-tidningar finns nu inscannade för 
att medlemmarna ska kunna ta del av dem via hemsidan. Vill du ha 
inloggningsupppgifter maila till danderydshfgmail.com så kommer de. Andra 
intressanta dokument kommer också att läggas upp.

Avslutningsvis vill Hembygdsföreningen tacka alla medlemmar för att ni 
fortsätter att stötta föreningen. Vi ser fram emot att snart kunna sätta igång med 
våra uppskattade aktiviteter igen.

Danderyd i mars 2021
Ordförande Danderyds Hembygdsförening

Efter årsstämman 2020 har styrelsen haft följande sammansättning:

Ordförande  Anne-Marie Bratt 
Vice ordförande  Kia Elfström
Sekreterare  Louise Brida
Skattmästare  Karin (Bisse) Hylin
Husfar   Vilhelm Reuterswärd
Arkivansvarig   Franciska Sieurin-Lönnqvist
Övriga ledamöter Ingegerd Borg 
   Marie-Louise Koskull
   Gunhild Sandell 
   Berit Nordahl
   Uno Stedman
Revisor, ordinarie:  Stefan Aldén
Revisorssuppleant:  Erik Wiklund

Danderyds Slöjdgille  Christina Edling-Svensson 
Danderyds Folkdanslag Hans Waldenström
Danderyds Fotoklubb  Inga Nathhorst
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Resultat och balansräkning Danderyds Hembygdsförening 2021

2020 2019

Intäkter

Medlemsavgifter 60 850 55 050

Bidrag 29 500 31 476

Bildarkiv 13 869 35 610

Överskott arrangemang 9 645 21 282

Summa 113 864 143 418

Utgifter

Tryck 48 145 66 129

Admin porto 43 128 4 968

Övriga utg. 61 069 33 184

Summa 152 342 104 281

Resultat -38 478 39 137

Tillgångar Tillgångar

Kassa 6 730 8 307

Bank 87 929 200 155

Plusgiro 208 563 124 392

Tillgångar 303 222 332 854

Förutbetalda intäkter 31 829 20 600

Upplupna kostnader

Balanserat resultat 271 393 312 254

Skulder 303 222 332 854

2020

Ing. saldo 312 254

Utg. saldo 273 774

Överskott 38 479

Medlemsintäkter inbetalda 2020 avseende 2021 är periodiserade.
Postbefordran år 2019 ingick i tryckkostnader.

År 2020 erhölls bidrag från Danderyds kommun med 23 000 kronor.
Antalet medlemmar i början av januari 2021 är:
Hedersmedlem: 1
Ständiga medlemmar: 129
Betalande medlemmar: 446
Totalt: 576

Danderyd i februari 2021
Karin Hylin, kassör DHF
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 Verksamhetsberättelse för 
Danderyds Slöjdgille 2020 

 

Styrelse 
 
 

Ordförande 
Vice ordförande 
Kassör 
 
Sekreterare 
Ledamot 
Suppleant 
Suppleant 
 

Christina Edling-Svensson 
Eva Rosenlind 
Ebon Kramnäs t.o.m 16/9 2020 
Farideh Gamari fr.o.m. 17/9 2020 
Kaarina Beskow 
Monica Ekstrand 
Gunilla Bhatt 
Pia Hammarstrand 
 

Revisorer 
 

Ordinarie 
Ordinarie 
Suppleant
  
 

Marie Källberg 
Gerd Aspengren 
Ann-Marie Ivarsson 

Valberedning Marianne Lefrell Ingrid Haugen 
 

Ansvar för 
arbetsgrupper, 
övriga uppdrag 

Handarbetsgruppen 
 
Vävgruppen
  

Christina Edling-Svensson, 
Ann-Marie Ivarsson 
Eva Rosenlind, Marianne Lefrell 

 Program och resor Christina Edling-Svensson 
 Försäljningar Christina Edling-Svensson, Gunilla Bhatt, 

Monica Ekstrand, Birgitta Lindblom,  
Pia Hammarstrand 

  
Arkiv 
Gilles-nytt 

 
Pia Hammarstrand, Gunilla Bhatt 
Kaarina Beskow, redaktör 
Monica Ekstrand, utskick 

  
Stipendier 

 
Monica Ekstrand 

 Marknadsföring  Marianne Lefrell, Eva Rosenlind, 
Ingegerd Mällberg 

 Digital marknadsföring Kaarina Beskow, Slöjdgillets hemsida 
Maria Theresa Essen-Möller, Facebook 

  
Kvarnstugan 

 
Pia Hammarstrand, 
Kristina Wejle, husfar Klas Wejle  

 Inköp till Kvarnstugan 
Uthyrning Kvarnstugan 

Helga Niemi, Ingegerd Mällberg 
Madeleine Dahlborg 

  
Hembygdsdräkter 
 

 
Christina Edling-Svensson, 
Ebon Kramnäs, dräkternas silver 

 Repr.Hembygdsförening Christina Edling-Svensson, 
Gunilla Bhatt 

  
Uppvaktningar 
Ombud Folkuniversitetet 

 
Christina Edling-Svensson 
Gunilla Bhatt 
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Slöjdgillet 80 år Den 5 september fyllde Danderyds Slöjdgille 80 år. Det skulle firas 
med fest och glamour. Planer fanns och lokalen var bokad för 
jubileumsfesten i september. Men i likhet med flera andra fester och 
evenemang i världen måste också Slöjdgillets 80-årsfest ställas in. 
 
Till jubileumsårets ära har styrelsen utgivit skriften ”Danderyds 
Slöjdgille 80 år”. Den har delats ut till alla medlemmarna.  
 

Sammanträden 
Årsmötet 

  
Årsmötet ägde rum i Kvarnstugan den 16 september kl 14.00. Mötet 
inleddes med skål för 80-åriga Danderyds Slöjdgille. Efter mötet bjöds 
på kaffe. Närvarande var 15 medlemmar. 
 
Vid årsmötet avgick Slöjdgillets kassör Ebon Kramnäs. Hon har 
arbetat i styrelsen i 46 år varav 29 år som kassör. Hennes insats för 
Slöjdgillet är enastående. Hon avtackades med blommor och presenter. 
 
Till ny styrelsemedlem valdes Farideh Ghamari.  
 
Vid årsmötet avgick också Anne-Marie Sundewall och Kerstin 
Bergman efter många år som valberedning. Till ny valberedning valdes 
Marianne Lefrell och Ingrid Haugen. 
 
Vid årsmötet utsågs Ebon Kramnäs, Birgitta Lindblom och Ann-Marie 
Ivarsson till hedersmedlemmar 
 

Styrelsemöten På grund av pandemin har styrelsen under året haft endast 6 
protokollförda sammanträden, inklusive årsmötet. 
 

Medlemmar 
 

Antalet vid årets slut (inom parentes motsvarande antal 2019): 
Slöjdgillet hade totalt 93 (98) medlemmar varav  
betalande medlemmar var 77 (84) och ständiga medlemmar 13 (14).  
Antalet hedersmedlemmar var 3 (0). 
 

Verksamhet 
Arbetsmöten 

Coronapandemin har påverkat människors liv i hela världen. 
Slöjdgillets aktivitetsnivå i Kvarnstugan har också gått i vågor 
beroende på smittspridningen i Sverige. Från mitten av mars kunde den 
normala verksamheten inte fortsätta. Arbetet i Kvarnstugan stannade 
av helt under resten av vårterminen.  
 
På höstterminen var smittspridningen lägre. Därför började en del av 
medlemmarna träffas i mindre grupper i Kvarnstugan.  Men i 
november blev läget igen så allvarligt att arbetsmöten inte var tillåtna. 

Försäljningar Eftersom Slöjdgillet inte har kunnat ha traditionella försäljningar under 
hela året har vi försökt sälja våra alster på andra sätt. 
 
En butik i Kvarnstugan var öppen endast för våra medlemmar under en 
månad i november – december. 
 
Efter ett erbjudande av Lundblads herrekipering i Mörby Centrum har 
några trasmattor ställts ut där för försäljning. Två trasmattor blev sålda 
där under julhandeln. 
 
På hemsidan har visats bilder och priser på en del av våra alster. För 
intresserade personer gavs möjlighet att komma och handla i 
Kvarnstugan. Men ingenting såldes på detta sätt.  
 

Information till 
medlemmarna 

Gilles-nytt har utgivits tre gånger. Dessutom skickades i november ett 
nyhetsbrev angående försäljningen i Kvarnstugan. 
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Stipendier, 
premier, bidrag 

Enligt årsmötets beslut om särskilt avsatta medel till stipendier, 
premier och övriga bidrag för 2020 har utbetalats: 
 
Premier till högstadieelever på Fribergaskolan, Mörbyskolan och 
Victor Rydbergs samskola med 4.000 kr till vardera skolan. Summa 
12.000 kr. 
 
Bidrag till SOS-barnbyn med 6.800 kronor. 
 
 

Samkväm, 
utflykter, resor 

Traditionsenligt firades Knutsafton i Kvarnstugan med gröt och 
klappar den 15 januari kl 19.   
 
Den 29 januari besöktes utställningen av Märta Mås-Fjetterströms 
mattor på Kungliga Slottet. 
 
På grund av coronapandemin inställdes efter mitten av mars allt 
planerat samkväm.  
 
 

Marknadsföring Våra evenemang har annonserats i Facebook och på Slöjdgillets 
hemsida.  
 

Kvarnstugan 
Inbrott i 
Kvarnstugan 
 
 
 
 

 
På natten 17-18 oktober klättrade tjuvar in genom ett krossat fönster. 
De tömde Gillets kaffekassor men hittade ingenting annat användbart 
trots noggrann genomsökning i alla skåp och lådor. 
 
Polisanmälan gjordes men polisen hade inte tid att göra brottsplats-
undersökning. Danderyds kommun ansvarade för reparationer efter 
tjuvarnas skadegörelse. 
 

Dagvattenledningar 
 

Fuktproblem i Kvarnstugans källare har fortsatt trots nya avloppsrör. 
Till sist beslöt Danderyds kommun att förnya systemet för dagvatten-
ledningar. Allt dagvatten leds nu till en stenkista som är nedgrävd i 
marken. Fukten från källargolven har försvunnit. 
 

Nödutgången i 
källaren 
 

Låsningen av nödutgångens ytterdörr har under alla år varit dålig. Det 
var omöjligt att med svaga armar i en nödsituation öppna dörren. Efter 
vårt påpekande har nu Danderyds kommun löst problemet så att dörren 
kan öppnas inifrån med ett enkelt handgrepp. 
 

 
Avslutning 

 
Styrelsen vill tacka för medlemmarnas stöd under år 2020. Särskilt tack 
till alla aktiva medlemmar för engagemang och arbete för Danderyds 
Slöjdgille. 
 

 
Danderyd i mars 2021 

Danderyds Slöjdgilles styrelse 
 

Christina Edling-Svensson  Kaarina Beskow 
Ordförande Sekreterare 
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Verksamhetsberättelse 
Danderyds Folkdanslag år 2020

Året 2020 har i hög grad präglats av de restriktioner som folkhälsomyndigheten 
bestämt med tanke på coronapandemin. Det har med andra ord varit ett 
mycket annorlunda dansår med endast några få danstillfällen. Flera av våra 
återkommande aktiviteter har inte kunnat genomföras som vanligt utan 
fått ställas in alternativt genomförts på ett sätt som anpassats till rådande 
restriktioner.

Styrelse och medlemmar
Anders Boström ordförande, Jan-Erik Ulrikson kassör, Susanne Kundler 
sekreterare, Marianne Ulrikson och Anne de Boussard som ledamöter.  
Sektioner: Dans- och musiksektion, Dräkt- och Slöjdsektion samt 
Trivselkommitté. 

Antalet medlemmar under året var 43 varav 5 passiva.

Dansövningar
Under våren hade vi 8 danskvällar på tisdagar under januari och februari, 
varav 2 samdansningar med Sollentuna folkdansgille. Sista gången innan 
coronarestriktionerna var 10 mars i samband med årsmötet. Hösten startade vi 
med dansövningar utomhus i Kvarnparken, därefter 3 gånger på Stora Skuggans 
dansbana. Vi dansade en och en så att alla skulle kunna vara med. 

Tisdag den 13 oktober dansade vi första gången i Danderydsgården. Vi 
markerade ringen med tejp, och hade öppen balkongdörr. Det blev bara 3 gånger 
därefter stängdes gården för oss p.g.a. smittrisk. Genomsnitt 16 pers/gång.
Vi lyckades dansa ca 10 olika danser med coronaanpassning.

För musiken har Ann von Essen och Gunnar Gustafsson svarat med hjälp av 
andra musiker.

Uppvisningar mm.
Det ordinarie midsommarfirandet med lekledningar blev inställt. Under 
midsommarveckan var vi några par som dansade utanför fyra av kommunens 
äldreboenden, vilket blev mycket uppskattat. Vi dansade pardanser utan byten i 
en stor ring som vi markerade med flaggor.

Aktiviteter under året förutom dans.
Vi medverkade vid Hembygdsföreningens Julgransplundring i januari i 
Danderydsgården under lekledning av Hans Jaensson. Gunnar Gustavsson och 
Ann von Essen var musiker. Ett antal folkdansare var ”medhjälpare”.

En morgon i maj hade vi en Gökotta och gick runt Isbladskärret på Djurgården 
och  tittade på fåglar, fikade och njöt av att träffas. – Allt under coronasäkra 
former med avstånd förstås.

Under hösten var vi två gånger i Hagaparken och promenerade runt och såg 
olika sevärdheter med Jan-Erik som guide. Efteråt fikade vi och umgicks förstås.
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Information
För information inom laget har vi förutom e-post använt vår hemsida med Hans 
Jaenson som redaktör. Hemsidan uppdateras kontinuerligt. Medlemmarna har 
också fått löpande information via mail/post. Adressen till lagets hemsida är 
www.danderydsfolkdanslag.se.

Alla medlemmarna fick ett corona-inspirerat julkort.

Övrigt
Vid våra sammankomster har som vanligt Trivselkommittén förtjänstfullt ordnat 
med förtäring av olika slag. Dräkt- och Slöjdsektionen har planerat och förberett 
midsommaraftonens djurlotteri, vilket ju tyvärr blev inställt i år.

Under året har laget samarbetat med Studieförbundet Kulturens.

Danderyd i februari 2021
Styrelsen i Danderyds folkdanslag
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DANDERYDS FOTOKLUBB   
Postgiro 49 27 37 - 2     http://www.danderydsfotoklubb.se Sida 1(2) 
Organisationsnummer 802451-6190 

 
  

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
för DANDERYDS FOTOKLUBBS 70:e verksamhetsår 2020 

 
FÖRTROENDEVALDA: 
Styrelse: 

Ordförande Inga Nathhorst, vice ordförande Dag Sjöblom, sekreterare 
Jan Bergman, 

 kassör Lars-Gunnar Lindfors, Markus Wallinder, Robert Hultman, 
Mats Lönngren 

Klubbmästare:  Tomi Olsén 
Valberedning:   Jan Better, Andreas Karlsson sammankallande 
Revisorer: Christer Morén och Erik Mellgren. Suppleant: Bertil Norberg 
 
2020 hade klubben 74 (65) medlemmar.  
 
Klubbens verksamhet har i stor utsträckning påverkats av den pågående pandemin. De 
normala månadsmötena måste inställas efter årsmötet den 9 mars. Verksamheten har 
dock  hållits igång genom en Facebookgrupp som startades den 17 mars. Gruppen har 53 
anslutna medlemmar av 74. Många medlemmar har där publicerat bilder samt gett 
omdömen till varandras bilder. Verksamhet har även genomförts på distans i 
videokonferensverktyget ZOOM. 
 
Under verksamhetsåret har en ny hemsida konstruerats och publicerats av klubbens 
ordförande. Hemsidan byggs med verktyget WordPress och baseras på temat Divi. På 
hemsidan publiceras alla tävlingar och uppgifter. Dock inte allt som händer på Facebook. 
Den tidigare hemsidan upphörde efter omorganisation av klubbens internetleverantör.  
 
DFK har haft 4 ordinarie månadsmöten och 5 styrelsemöten (3 på distans i ZOOM) 
 
Klubbens bildgrupp har träffats en gång. 
 
Klubbmästerskap:  
Deltävling 1 (2019)  "Kollektion".  Domare: Alexander Mahmoud 
Deltävling 2 (2019)  "Färgstarkt".  Domare: Stefan F. Lindberg 
Deltävling 3   "Kroppsspråk".  Domare: Erik Roxfelt 
Deltävling 4     Utan tema.  Domare Martin Agfors 
Deltävling 5   "Monokrom".  Domare: Nadja Sjöström 
 
Klubbmästare:  
Digital Lars-Erik Nordell 
Print Ylva Lilliemarck 
 
”Årets bild 2019” tilldelades Lotten Kolb med en bild till mottot ”Yrke”. 
 
Medlemmarna har redovisat sina bilder till 5 fotouppgifter: 

- Januari månad 
- En dag 25:e april 
- Sommarens bästa bild (via Facebook) 
- Mina 3 bästa favoriter (via Facebook) 
- Skuggor. Redovisning via Zoom är planerad. 
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DANDERYDS FOTOKLUBB   
Postgiro 49 27 37 - 2     http://www.danderydsfotoklubb.se Sida 2(2) 
Organisationsnummer 802451-6190 

 
 
Klubbens traditionella "Foto-minimaraton" genomfördes 24 - 31 maj. På grund av 
Coronan blev det ingen gemensam samling under en dag utan deltagarna fick en vecka 
på sig att framställa sina bilder och sedan maila in dessa. Årets teman var: Cirkel, Distans, 
Isolering, Matdags, Stilleben och Struktur. Det blev stor uppslutning med 15 deltagare. 
Tävlingen bedömdes av fotograf Björn Mattissen och redovisades med en Power Point 
presentation som kan ses via hemsidan.  
 
Klubbens kurs i ”Bildspråk” för Stefan F Lindberg, masterclass-utbildare, initiativtagare 
och ansvarig för Nordens Fotohögskola, har genomförts med 9 kurstillfälligheter av 10 
under 2020. 12 deltagare. 
 
Den 8 september genomfördes ett seminarium via Zoom, kallat "Foto-Magica", med tips 
och insikter om landskapsfotografering under ledning av Mattias Sjölund . Många 
deltagare, c:a 25 st. 
 
 
Inga Nathhorst Dag Sjöblom Lars-Gunnar Lindfors Jan Bergman Markus 
Wallinder 
 
Robert Hultman Mats Lönngren 
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Danderyds Hembygdsförenings årsstämma

Torsdagen den 22 april kl. 19.00

Förslag till dagordning
§ 1 Årsstämman öppnas

§ 2 Fråga om årsstämmans stadgeenliga utlysande

§ 3 Val av funktionärer för årsstämman

§ 4 Fastställande av dagordning

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020 inkl. bokslut

§ 6 Revisorernas berättelse för 2020 års förvaltning

§ 7 Fastställande av resultat- och balansräkningarna

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

§ 9 Val av ordförande för nästkommande verksamhetsår

§ 10 Val av styrelseledamöter 

§ 11 Val av en revisor jämte en ersättare

§ 13 Inkomna motioner och styrelsens förslag

§ 14 Beslut att ej anordna Valborg, caféer eller övriga aktiviteter under våren. 
Midsommar ännu en öppen fråga.

§ 15 Fastställande av avgifter till förening för år 2022

§ 16 Avtackning av avgående styrelseledamöter

§ 17 Övriga ärenden

§ 18 Årsstämman avslutas
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Program 2020

Var god se uppdaterad information på föreningens hemsida  
www.hembygd.se/danderyd

I dagsläget är det svårt att planera några evenemang pga. coronapandemin.  
Men håll utkik på hemsidan ifall det blir några förändringar.

Danderyds Hembygsförening
Hästhagsvägen 7
182 39 Danderyd

www.hembygd.se/danderyd


