
 

 

Verksamhetsberättelse för Skövde hembygdsförening 2020 

Verksamhetsåret 2020 har präglats av den pågående Covid 19 pandemin. De aktiviteter som 
planerades för 2020 har fått ställas in med några få undantag.  

Skövde hembygdsförening samarbetar med Studieförbundet Vuxenskolan och Skövde 
stadsmuseum.  Skövde hembygdsförening är medlem i Riksteatern Skövde och det kan 
ibland finnas möjlighet för hembygdsföreningens medlemmar att köpa teaterbiljett till 
rabatterat pris. 

Under året har ordföranden Tord Gustafsson lämnat uppdraget av hälsoskäl. Lisbeth 
Åkerstedt har inträtt som tillförordnad ordförande fram till årsmötet.  

6 styrelsemöten har hållits under året. Ett av dessa var ett beslutsmöte via mail och ett möte 
som hölls utomhus i Helensparken sent i höst. Vid utomhusmötet beslutades att Skövdes alla 
äldreboende skall få boken ” Skövde förr och nu ” som gåva. 

Årsmöte hölls 26 februari i Askebergasalen, Stadsmuseet. Journalisten Torbjörn Hallerbäck 
underhöll med ett kåseri och musikskolans elever med vacker sång. Elindagen 31 juli 
genomfördes i Sankta Helena kyrka i samarbete med Svenska kyrkan i Skövde.  

7 oktober ledde Tord Gustafsson en kyrkogårdsvandring på S:ta Elins kyrkogård 

14 oktober inbjöds medlemmar och intresserade till ett besök på museet för utställningarna 
Undrien och När Finland kom till Sverige. Tomas Olausson, museipedagog, berättade om 
utställningarna. Gemensam fika intogs med kaffe och hembakt.  5 Deltagare. 

18 november deltog tf. ordförande Lisbeth Åkerstedt som ombud på Skövdekretsens digitala 
årsmöte. Deltog gjorde också Britt Larsson och Monika Moberg Kilefors. 

Föreningen har under året stöttat Skövde stadsmuseum med medel till utställningen Min 
djuriska park samt en glasmonter för utställningsverksamhet.  Ekonomiskt bidrag har också 
gått till Kulturarbetarcentrum, KAC, för den förtjänstfulla verksamheten på Innergården vid 
Rosa huset, som genomfördes på ett coronasäkert sätt. Under hembygdsföreningens dag 
underhöll Skövdebördige sångaren och kompositören Jan – Olof Andersson.  

Beslut har tagits att stödja Skövde Allmänna Konstförening med bidrag till en konstkatalog 
till konstföreningens 80-års jubileum när utställning kan bli aktuell.  

Lisbeth Åkerstedt har som julklapp till Skövde kommuns alla äldreboende delat ut 60 
exemplar av boken ”Skövde förr och nu”. 

 

 



 

Ekonomisk rapport. 

Föreningens värdepapper och postgirokonto är i år 1. 238 tkr (förra året var de 1. 325 tkr). 
Övriga tillfångar är 2 tkr. Rörelsens intäkter bestod av medlemsintäkter på 30 tkr och vinst på 
värdepapper 26 tkr.  

Rörelsens kostnader bestod av sedvanliga poster jämte kostnader för glas till Nya montern 
till Skövde stadsmuseum och bidrag till utställningen om Min djuriska park, tillsammans 70 
tkr och till kultur på Innergård 13 tkr. 

Ett julbrev skickades till alla medlemmar.  Styrelsen meddelade sitt beslut att 
medlemsavgiften för 2020 även gäller för 2021.  

Antal betalande medlemmar var 149. Medlemsavgiften är 200 kr. 

 

Styrelsen 2020 

Tord Gustafsson ordförande till augusti 
Lisbeth Åkerstedt tillförordnad ordförande från augusti till årsmöte 
Britt Larsson, sekreterare 
Ulf Hertzman, kassör 
Monika Moberg, ansvarig för hemsidan 
Gunilla Ceder 
Sture Johansson 
Bengt Skoglund 
Linda Eilertsen 
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