
 
 

Verksamhetsberättelse för år 2021 

Gammalkils hembygdsförening får härmed avge följande 

verksamhetsberättelse för 2021 års verksamhet. 

 

Styrelsen har under året bestått av: Anna Scharff , ordförande; Lisa 

Antelius, kassör; Karin Angvik, ledamot; Elisabet Pettersson, ledamot; 

Emelie Vilesjö, ledamot; Mariann Löfgren, suppleant. 

Föreningens betalande medlemmar var vid utgången av 2021 146st, 

vilket är 20% mindre än innan pandemin. Så snart Coronapandemin 

har lagt sig och föreningen kan bli mer aktiv hoppas vi att få tillbaka 

fler medlemmar.  

Vi har under året arrangerat fyra aktiviteter som har varit öppna för 

allmänheten. Förutom styrelsens arbete med föreningens aktiviteter, 

har vi i år haft stöd av Torpgruppen, övriga aktivitetsgrupper har på 

grund av pandemin varit vilande under året. Men arbetet i dessa 

arbetsgrupper har tidigare varit ett stort stöd för oss och vi i styrelsen 

hoppas på att detta arbete ska återupptas under nästa 

verksamhetsår.   

Under året har vi haft tre styrelsemöten samt ett medlemsmöte, 

nämligen årsmötet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

Årsmötet 2021 

På grund av pandemin och de begränsningar som 

Folkhälsomyndigheten rekommenderade, så fick årsmötet flyttats 

fram till den 27 april och genomfördes då digitalt.  

Ordförande hälsade alla deltagande välkomna och efter valet av 

mötespresidium genomfördes de vanliga årsmötesförhandlingarna 

snabbt med Birger Olssons som ordförande och Margaretha 

Olofsson som sekreterare. Alla godkännanden, t.ex. av revisions-

berättelsen, skedde med acklamation. Lisa redogjorde för räken-

skaperna där bl.a. balansräkningen visade en minskning av behåll-

ningen sedan förra året vilket mest berodde på minskade 

medlemsintäkter samt inställda aktiviteter på grund av pandemin. 

Styrelsen har oförändrad sammansättning som tidigare år.  

Mötet avslutades och sedvanliga kaffe och semla fick detta år utgå i 

hopp om att det vid nästa årsmöte kan återkomma.  Lisa Antelius 

Nationaldagen 2020 

Det var så väldigt efterlängtat att få träffas i 

Hembygdsföreningen igen! Med kort varsel 

hade vi bjudit in till firande av nationaldagen 

med ett något kortare program än vanligt. 

Ordförande Anna Scharff hälsade välkomna. 

Sedan hissade Iréne och Yngve Johansson 

flaggan. Klara Antelius spelade national-

sången på klarinett och vi andra slöt upp i 

sång. Sedan spelade Klara flera sommarvisor 

för oss och det var väldigt vackert. Folk slog sig ner vid bord och på 

filtar och njöt av sitt medhavda fika. Den 

finaste tårta var nog den ni ser på bild, med 

en Sverigeflagga dagen till ära. Flaggor fick 

även några småttingar, som vanligt. Till slut 

var det drygt 60 personer som anslöt och njöt 

av sommarens och hembygdsföreningens 

första aktivitet för året.   Anna Scharff  

 

https://www.hembygd.se/gammalkil/news/24774
https://www.hembygd.se/gammalkil/news/24774


 
 

Öppet hus med bakluckeloppis 

Söndagen den 3/10 bjöd vi 

in till öppet hus i 

hembygdsförening. Vårt 

museum var öppet och vi 

hade en liten servering 

med varma och kalla 

drycker och inte minst 

mycket uppskattade varma äppelmunkar som friterades på plats och 

rullades i kanel och socker.  

På gräsytan anordnade vi bakluckeloppis där några tappra trotsade 

det tråkiga vädret och kom och sålde allt från böcker, leksaker, 

antikviteter, hemstickat, barnkläder, skor m.m. Aktiviteten var 

omtyckt och förhållandevis välbesökt med tanke på vädret. Det blir 

troligen en aktivitet vi kommer genomföra igen.   Lisa Antelius 

 

 

  



 
 

Torpvandringen 

Vid årets torpvandring den 

31 oktober deltog drygt 30 

personer och vi besökte 

två torp, Örledet och 

Sandstorp.  

 

Vid torpplatserna 

berättade Mariann Löfgren 

och Sven-Erik Sederlin lite om de som bott där och att den exakta 

placeringen inte kan anges eftersom inga grunder har hittats. Vi 

anger var de legat enligt gamla kartor.  

Torpgruppen satte upp skyltar som för 

första gången innehöll QR-kod med 

mer information. Torpen som besöktes 

ligger vid Ulrikavägen och 

Nykvarnsvägen. 

Det blev även ett besök vid gamla 

kvarnen och ryttartorpet och gamla 

mjölnarbostaden som låg vid ån. Även här fick vi lyssna till lite 

berättelser och information som torpgruppen sammanställt.  

Efter torpvandringen bjöd 

vi alla deltagare på kaffe 

och nybakad äppelpaj i 

församlingshemmet. Det 

blev en lyckad torpdag 

med intresserade 

deltagare. 

Mariann Löfgren   



 
 

Resultaträkning 
 

 
 

Gammalkils Hembygdsförening 

 
Räkenskapsår:  

2021-01-01 - 2021-12-31  

Period:  

2021-01-01 - 2021-12-31  

 2021  2020  

Rörelseintäkter 
 

 

 

 

3010   Försäljning vid aktiviteter 1 835 
 

460  

3011   Försäljning av skrifter och tryckmaterial 150 
 

0  

3110   Medlemsavgifter 1 500 
 

13 900  

Summa 17 085   14 360  

Övriga rörelseintäkter        

3980   Erhållna bidrag 7 000 
 

6 000  

3993   Erhållna donationer och gåvor 0 
 

51 000  

Summa 7 000   57 000  

Summa Rörelseintäkter 24 085   71 360  

    
 

Rörelsens kostnader     

4010   Inköp aktiviteter och möten 7 630,71 
 

6 898,49  

4011   Inköp skrifter och tryckmaterial 0,00 
 

990,00  

4012   Inköp inventarier och förbrukningsvaror 484,00 
 

55 448,00  

Summa 8 114,71   63 336,49  

Övriga externa kostnader        

6220   Hemsida och IT 3 312,50 
 

2 884,00  

6310   Försäkringar 1 152,00 
 

1 044,00  

6570   Bankkostnader 250,00 
 

345,00  

6980   Föreningsavgifter 2 451,00 
 

3 572,00  

Summa 7 165,50   7 845,00  

Summa Rörelsens kostnader -15 280,21   -71 181,49  

    
 

     

Resultat 8 804,79   178,51  

 

  



 
 

Balansräkning  

 

Gammalkils Hembygdsförening 
 

 
Räkenskapsår:  

2021-01-01 - 2021-12-31  

Period:  

2021-01-01 - 2021-12-31  

    
 

Tillgångar kassa och bank Föreg. år Period Utg balans  

1910   Kassa 3 118,00 545,00 3 663,00  

1930   Företagskonto 10 631,33 8 259,79 18 891,12  

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

Summa  73 749,33 8 804,79 82 554,12  

Summa Tillgångar 73 749,33 8 804,79 82 554,12  

    
 

Eget kapital        

2068   Vinst eller förlust från föregående år -178,51 -178,51 0  

2069   Årets resultat 0 -8 804,79 -8 804,79  

Summa  -178,51 -8 626,28 -8 804,79  

Fritt eget kapital        

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

2091   Balanserad vinst eller förlust 16 483,28 -178,51 16 304,77  

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

Avsättningar     

Summa 0,00 0,00 0,00  

Skulder     

Summa 0,00 0,00 0,00  

    
 

Summa Eget kapital och skulder -73 749,33 -8 804,79 -82 554,12  

    
 

Resultat 0 0 0  

 

 


