
 
 

 

Inbjudan 

Årsmöte i Gammalkils Hembygdsförening 

Datum: Tisdag 27 april 2021 

Tid: Kl 18.00-19.00 

Plats: Online 

På grund av den rådande pandemin blir vi tyvärr tvungna att hålla vårt årsmötes online.  
Men det är lika viktigt som vanligt att delta i årsmötet. I år blir det ju på sätt och vis enklare 
att delta, då man inte behöver åka hemifrån för att delta. 

Ingen anmälan behövs. Anslut via länken nedan eller scanna QR-koden 
för att komma till mötet. 

https://meet.google.com/ptk-bjxa-qsk  

Verksamhetsberättelsen för 2020 finns digitalt på https://www.hembygd.se/gammalkil  
 
Du som inte redan är medlem i hembygdsföreningen, eller du som är nyinflyttad 
Gammalkilsbo, ta tillfället i akt delta på årsmötet, så får du en möjlighet att bekanta dig med 
föreningen. 

Utan medlemmar blir vi ingen levande förening så därför vill vi också uppmana dig att bli 
medlem och betala medlemsavgiften. Observera att inget separat inbetalningskort 
kommer att skickas ut. 

200 kr per familj 
100 kr per person 

Bankgiro nr 117-6551 eller Swish 123 122 8956 

Du som är intresserad av att arbeta aktivt i föreningen kan kontakta Elisabeth Magnusson i 
valberedningen på 013-33 12 04. 

För att få information om kommande aktiviteter, anmäl din e-postadress till 
gammalkilshembygdsforening@hotmail.com. Information publiceras också i vår 
Facebookgrupp – gå med i den. 

 

Välkomna önskar Styrelsen 

 

https://meet.google.com/ptk-bjxa-qsk
https://www.hembygd.se/gammalkil
mailto:gammalkilshembygdsforening@hotmail.com


 
 

 
Dagordning 

för årsmöte i Gammalkils Hembygdsförening tisdag 27 april 2021 
 

1. Mötets öppnande 

2. Fråga om mötets behöriga utlysande 

3. Val av ordförande att leda årsmötesförhandlingarna 

4. Val av sekreterare för mötet 

5. Val av rösträknare tillika justerare att jämte ordföranden justera 
årsmötesprotokollet 

6. Styrelsens verksamhetsberättelse samt kassaredogörelse 

7. Revisorernas berättelse 

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen under det gångna året 

9. Val av ordförande för kommande verksamhetsåret 

10. Omval av 2 styrelseledamöter på 2 år 

11. Nyval av 2 styrelseledamöter på 2 år. 

12. Val av 1 styrelsesuppleant för en tid av 1 år 

13. Val av 2 revisorer för en tid av 1 år 

14. Val av 1 revisorssuppleant för en tid av 1 år 

15. Val av valberedning, 3 ledamöter på 1 år, varav 1 sammankallande 

16. Beslut om årsavgift för 2021. Styrelsens förslag oförändrad 200 kr per familj 
eller 100 kr per person. 

17. Preliminär verksamhetsplan 2021. 

18. Övriga frågor 

  



 
 

Verksamhetsberättelse för år 2020 

Verksamheten 

Vi har under året arrangerat fyra aktiviteter som har varit öppna för allmänheten samt via 
Facebook insamlat information till en enkät om transportbehov i bygden. Förutom styrelsens 
arbete med föreningens aktiviteter, har vi i år haft stöd av våra arbetsgrupper. I år var det 
mest Museegruppen och Torpgruppen som fick jobba. Sommargruppen har varit vilande på 
grund av pandemin. De här arbetsgrupperna är ett stort stöd för oss, särskilt då styrelsen har 
varit två man kort de senaste två verksamhetsåren. Under året har vi haft tre fysiska 
styrelsemöten, ett via e-post och ett digitalt. Vi har verkligen anpassat oss efter rådande 
omständigheter! Vi hade ett medlemsmöte under året, nämligen årsmötet. 

Vår välkända hemsida har uppdaterats med ny information om släktforskning, historia och 
foton när sådant har kommit in samt rapporter och bilder från alla våra aktiviteter mm. Som 
vanligt har Lennart Löfgren lagt ner mycket arbete på hemsidan, stort tack för allt ditt 
arbete. Två av styrelsemedlemmarna har gått webbaserade kurser för den nya hemsidan 
som finns på portalen Hembygd.se och påbörjat arbetet med den. 

Flera personer har under året varit i kontakt med oss via mail eller vid besök och bidragit 
med material och fått hjälp med släktforskning av framförallt Sven-Eric Sederlin, Margaretha 
Olofsson, Lennart Löfgren och Mariann Löfgren. 

Föreningen hade 167 medlemmar vid utgången av 2020 (2019 var det 248), varav 32 är 
avgiftsbefriade. Personer blir avgiftsbefriade antingen det år de fyller 80 eller om de är 
hedersmedlemmar. Vi har sedan en tid tillbaka börjat skriva upp barnen i de familjer som 
betalar familjemedlemsavgift, och hittills har vi 34 barn i vår medlemslista. 

 

 

 

 

 

 

Anna Scharff, 
Ordförande 

 
Vice ordförande 

Lisa Antelius 
Kassör 

Karin Angvik 
Ledamot 

Annelie Ekman 
Ledamot 

Torbjörn Karlsson 
Ledamot 

Mariann Löfgren 
Suppleant 

 
 



 
 

Årsmötet 2020 

Efter ordförande Annas välkomsthälsning och valet av mötes-
presidium genomfördes de vanliga årsmötesförhandlingarna snabbt 
med Birger Olssons som ordförande och Iréne Johansson som 
sekreterare. Alla godkännanden, t.ex. av revisionsberättelsen, skedde 
med acklamation. Lisa redogjorde för räkenskaperna där bl.a. balans-
räkningen visade en minskning av behållningen sedan förra året vilket 
mest berodde på utgifterna för fyrtioårsjubileet. Två nya ledamöter: 
Elisabet Pettersson och Emelie Vilesjö. invaldes i styrelsen sedan 
Anneli Ekman och Torbjörn Karlsson avsagt sig sina uppdrag. 

 

Nu var det dags för kaffe/te och semla. Vi 
kunde lyssna till överstelöjtnant Carl-Henrik 
Löfgren som gav oss ett föredrag om 
militärens historia från babyloniernas och 
assyriernas tid till dagens aktuella situation i 
Sverige. Han uppehöll sig kunnigt och 
detaljerat vid de östgötska regementena, 
Östanstångs och Västanstångs, deras historia, 
deras sammanläggning, återuppdelning och 
namnbyten.  

 

Lika kunnigt gav han oss inblickar i de indelta 
soldaternas liv. Carl-Henrik har varit djupt engagerad 
i Garnisonsmuséet så länge detta kunde 
drivas. Framförandet avslutades med en frågestund 
som blev livlig. Ingen somnade medan han talade 
och visade sina sammanfattande overheadbilder. Vi 
gjorde en ljudupptagning av hela framförandet som 
går att avlyssna på hemsidan. Vi vill tacka honom 
varmt för att han ville komma! Han avtackades med 
en blomma och ett sortiment ostar som skänkts från 
Löts mejeri. 

Lennart Löfgren 

  



 
 

Vårstart 2020 

Måndagen den 11 maj bjöd vi in till 
vårstart i hembygdsgården. Även om vi 
inte visste hur hembygdssäsongen skulle 
bli på grund av den rådande pandemin, 
tyckte vi att vår hembygdsgård skulle vara 
redo för eventuella besökare. Vi blev åtta 
personer som gjorde fint i och runt 
hembygdsgården, precis som vi brukar.  
Vi putsade i varsitt hörn och spred ut oss 
enligt alla konstens regler.  

 

Anna hade lagat nässelsoppa som hon bjöd på – det 
gav en härlig vårkänsla att sitta ute och avnjuta den 
efter avklarat värv. 

Anna Scharff 

 

Nationaldagen 2020 

Då rådande pandemi gjorde att årets 
traditionsenliga nationaldagsfirande blev inställt 
så ordnade Lisa och Klara Antelius en kort digital 
nationaldagssändning på hembygdsföreningens 
Facebooksida, för att önska alla en bra 
nationaldag. Vi trotsade regnet, hissade flagga och 
Klara spelade nationalsången och Idas sommarvisa 
på klarinett. Inlägget har visats strax över 100 
gånger och har fått positiv respons.   

Lisa Antelius  

 

  



 
 

Museegruppens arbete och öppet 
hus av hembygdsgårdens museum 

Under de senaste två åren har styrelsen och 
museegruppen planerat för projektet att anskaffa 
och installera ny belysning i hembygdsmuseet. 
Föreningen blev beviljade 50 000 kr från Claes och 
Greta Lagerfeldts stiftelse för att finansiera 
upprustningen.  

Under sommaren 2020 
installerades ny belysning 
på båda våningsplanen i 
hembygdsmuseet och den  
13 september bjöd vi in till 
Öppet hus med försäljning 
av soppa med tillbehör. 
Evenemanget besöktes av 
ett 30-tal personer och vi 

anpassade efter rådande restriktioner och höll avstånd. Vi hoppas på att kunna ha en 
nyinvigning av museet vid senare tillfälle.  

Utöver projektet med belysningen i 
museet har gruppen även fortsatt med 
arbetet att inventera föreningens 
föremål. Vi har även gjort nya skyltar till 
utställningen och även skapat QR-koder 
med korta filmer som förklarar hur 
föremålen användes. Allt för att göra 
utställningen mer intressant och 
informativ. 

Margaretha Olofsson & Lisa Antelius  

 

 

  



 
 

Resultaträkning 
 

 
 

Gammalkils Hembygdsförening 

Räkenskapsår: 

2020-01-01 - 2020-12-31 

    

Rörelseintäkter 2020  2019 

 

3010   Försäljning vid aktiviteter 460 
 

4818 

3011   Försäljning av skrifter och tryckmaterial 0 
 

640 

3100   Försäljning av inventarier 0  1105 

3110   Medlemsavgifter 13 900 
 

19 000 

3980   Erhållna bidrag 57 000 
 

7 000 

3993   Erhållna donationer och gåvor 0 
 

427 

    

Summa Rörelseintäkter 71 360   32 990 

    

Rörelsens kostnader 

4010   Inköp aktiviteter och möten -6898,49 
 

-33 883 

4011   Inköp skrifter och tryckmaterial -990 
 

-1 857 

4012   Inköp inventarier och förbrukningsvaror -55 448 
 

-780 

4021   Verksamhetsberättelse -0 
 

-5 094 

4022   Presenter och gåvor -0  -3 316 

6220   Hemsida och IT -2 884 
 

-2 884 

6310   Försäkringar -1 044 
 

-1 200 

6570   Bankkostnader -345 
 

-270 

6980   Föreningsavgifter -3 572 
 

-2 926 

    

Summa Rörelsens kostnader -71181,49   -52 210 

    

        

Resultat 178,51   -19 220 

 

  



 
 

Balansräkning  

Gammalkils Hembygdsförening 

Räkenskapsår: 

2019-01-01 - 2019-12-31 

    

Tillgångar Föreg. år Period Utg balans 

  

Omsättningstillgångar 

1910   Kassa 2 968 150 3 118 

1930   Företagskonto 10 602,82 28,51 10 631,33 

1940   e-sparkonto 60 000,00 0 60 000,00 

Summa Kassa och bank 73 570,82 178,51 73 749,33 

Summa Tillgångar 73 570,82 178,51 73 749,33 

    

Eget kapital, avsättningar och skulder Ing balans Period Utg balans 

  

Eget kapital       

2068   Vinst eller förlust från föregående år 19 220,05 -19 220,05 0 

2069   Årets resultat 0 -178,51 -178,51 

Summa Eget kapital 19 220,05 19 398,56 -178,51 

Fritt eget kapital       

2090   Fritt eget kapital -90 054,10 0 -90 054,10 

2091   Balanserad vinst eller förlust -2 736,77 19 220,05 16 483,28 

Summa Fritt eget kapital -92 790,87 19 220,05 -73 570,82 

    

Summa Eget kapital och skulder -73 570,82 -178,51 -73 749,33 

    

Resultat 0 0 0 

 


