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Stockholms läns hembygdsförbund
Verksamhetsberättelse 2019

”En levande
hembygd öppen
för alla”
Hembygdsrörelsens vision

Vi fortsätter arbetet med att skapa en hembygd för alla och vår uppgift är att stödja medlemmarna
i arbetet med det lokala kulturarvet, skapa möten för dialog och företräda hembygdsrörelsens intressen.
Stockholms läns hembygdsförbund bildades 1975 och då som nu är intresset för kulturarvet,
omsorgen om platsen, dess människor och kulturmiljö en viktig drivkraft.
Verksamheten är politiskt och religiöst obunden.
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På följande sidor kan du läsa om vad vi gjort under 2019, trevlig läsning!
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Stockholms läns hembygdsförbund
Stockholms läns hembygdsförbund samlar nästan 33 500 medlemmar.
Hembygdsrörelsen spelar en viktigt roll både för den lokala identiteten och för utvecklingen av lokalsamhället.
Sabbatsbergsvägen 6, 113 61 Stockholm
Telefon 08-30 21 80
E-post: info@stockholmhembygd.se
www.hembygd.se/stockholm
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Styrelsen i Stockholms läns hembygdsförbund får härmed
Styrelse

Anita Lundin, ordförande (Brännkyrka)
Anders Boberg (Sollentuna)
Monica Boye-Möller (Järfälla)
Thommy Fjällberg (Ljusterö)
Björn Hamilton (Djursholm)
Gunilla Hammarsjö (Täby)
Klas Lundkvist (Upplands-Väsby)
Gabriele Prenzlau-Enander (Värmdö)
Brittmarie Urve (Järna)
Carl-Gerhard Wennerberg (Häverö-Edebo)

Hedersmedlemmar

Göran Furuland (Norrtälje)
Eric Magnusson (Tyresö)
Kristina Smedberg (Stockholm) gick bort under året.

Valberedning 2019-2020

Leif Grönwall (Täby Hbf))
Lars Gundberg (Ekerö-Munsö Hbf)
Birgitta Persson (Brännkyrka Hbf)
Birgitta Rapp (Södra Ljusterö Kultur- och Hbf),
sammankallande

Revisorer

Birgitta Sundman, Reco Revision
Förtroendevalda revisorer: Gunnar Berglund
(ordinarie) och Göte Lagerkvist (ersättare).

Kansli och personal

Kansliet ligger vid Sankt Eriksplan i Stockholm där
förbundet hyr lokaler av Sveriges Hembygdsförbund.
Personalen har utgjorts av hembygdskonsulent Ann
Pettersson som är heltidsanställd.

Styrelsemöte hos Häverö-Edebo Hembygdsförening.
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Administration och service

Förbundet köper service i form av ekonomisk redovisning och löneadministration av Nalgab, dataservice från
Viggeby Data AB, medlemshanteringssystem av PositionEtt, redaktörsarbete för tidningen Ledungen av Ingrid
Jacobsson och layout av Marcus Joons. Vi har även ett
serviceavtal med Sveriges Hembygdsförbund som innefattar frankering och kopiering.

Sammanträden

Styrelsen har sammanträtt sju gånger under året, alla
gånger utom en i kansliets lokaler. Styrelsens junimöte
hölls hos Häverö-Edebo Hembygdsförening i Norrtälje.
Under hösten hölls en styrelsekonferens där temat var föreningsutveckling. Vid konferensen diskuterades förbundets
verksamhetsinriktning och verksamhetsplan för 2020.
Arbetsutskottet har sammanträtt sju gånger under året,
samtliga på kansliet. I den undersökning av ideell tid som
riksförbundet samlat in räknade vi ut att styrelsens ledamöter arbetat i ca 1 500 timmar och då är inte arbetet i
de olika arbetsgrupperna inräknat.

Årsstämma

Årets stämma hölls måndagen den 1 april i Immanuelskyrkan, Stockholm. Håkan Liby, f.d. landsantikvarie och
sekreterare i Upplands Fornminnesförening och Hembygdsförbund, föreläste under rubriken Angår kulturarvspolitiken hembygdsrörelsen? Vid stämman deltog 70
ombud från 35 medlemsföreningar samt 11 styrelseledamöter. Förhandlingarna leddes av Inger Linge. Förbundets
hedersdiplom delades ut till fem personer: Hans Callergård
och Hans Harlén från Brännkyrka Hembygdsförening,
Anne-Marie Andersson från Enhörna Hembygdsförening,
Kerstin Balck-Ahlén från Ekerö Munsö Hembygdsförening
och Eva Löfman från Hässelby Hembygdsförening.

avlägga följande verksamhetsberättelse för 2019.
Konferenser, kurser, seminarier m.m.

Styrelsens ledamöter, arbetsgrupper och anställd
personal har under 2019 deltagit i:
• Arkivkonferens, Sveriges Hembygdsförbunds
arkivprojekt, Örebro
• Digital arkivering, Centrum för näringslivshistoria
• Får barnen plats i framtidens städer? ArkDes
• Försäkringskonferens, Hembygdsförsäkringen
• Hembygd Öst, konferens i Linköping
• Höstmöte, Sveriges Hembygdsförbund
• Idéburet offentligt partnerskap (IOP), Forum
• Jubileumskonferens på Stadshistoriska institutet,
Stockholms Universitet
• Konsulentträffar
• Kultur i regional samverkan, Stockholms stads
museum
• Landsbygdskonferens, Region Stockholm
• Landsbygdsråd, Norrtälje kommun
• Nätverksträffar med länets kommunantikvarier
• Ordförandekonferens, Sveriges Hembygdsförbund
• Stockholmstinget, Region Stockholm
• Sveriges Hembygdsförbunds riksstämma, Östersund
• Årsmöte Centrum för näringslivshistoria

Verksamhet

I verksamhetsplaneringen för 2019 hade vi prioriterat
tre områden att arbeta med och vi kan konstatera att
vi till största delen genomfört planerad verksamhet.

Återbäring från Hembygdsförsäkringen.

Fokusområden

1. Förenings- och demokratiutveckling

Arbetet med förenings- och demokratiutveckling
har till stor del skett genom samarbete med andra
organisationer. Under 2019 har vi tillsammans med
studieförbundet Sensus erbjudit kurser för att utveckla
styrelsearbetet i föreningarna. Vi har också samarbetat
med Föreningsarkiven i Stockholms län och informerat
om deras kurser. Vi har gett rådgivning och stöd till
föreningarna genom egenanställd personal och styrelsens ledamöter samt informerat om möjligheten att få
rådgivning från riksförbundet inom kulturmiljöarbete.
På förbundets webbsida finns ett flertal policys och
styrdokument tillgängliga som stöd till medlemmarna.
Våra arbets- och samverkansgrupper har genomfört
seminarier och olika inspirerande aktiviteter. Förbundet har genomfört ordförandeträffar och i samarbete
med Birka Cruises en Hembygdskryssning där årets
tema var 300-års minnet av Rysshärjningarna. Vi har
gett ut fyra nummer av tidskriften Ledungen, skickat
ut elva nyhetsbrev och informerat via webb och sociala
medier om aktuella händelser och arrangemang.
Tillsammans med Stockholms läns museum och Stockholms stadsmuseum driver förbundet kulturarvsportalen Kulturarv Stockholm (www.kulturarvstockholm.
se). Förbundet finns representerat i både styrgrupp
och arbetsgrupp. Här samlas digitalt material om
Stockholms läns kulturhistoria. Bland annat presenteras databasen Kollektivt kulturarv med material från
hembygdsföreningar och man kan även hitta länkar
till digitaliserat material och bidra med eget material.
Sidorna vänder sig till alla som är intresserade av
kulturhistoria.

Riksstämma i Östersund.
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Kollektivt Kulturarv är ett samarbete med Stockholms läns museum där för närvarande 15 föreningar
deltar. Kollektivt Kulturarvs hörnstenar är en databas,
digitalisering, långtidslagring och webbpublicering.
Syftet med Kollektivt Kulturarv är att bidra till att
hembygdsföreningarnas bildsamlingar digitaliseras,
bevaras och tillgängliggörs.
Ett samarbetsavtal mellan förbundet och länsmuseet
garanterar projektets långsiktighet. Under året genomfördes en förbättring vad gäller sökmöjligheterna för
hembygdsföreningarnas bilder genom att öppna möjligheten att göra samsökning i tre databaser. Antalet
besök på söksidan ökade med över 60 %. Under året
har det hållits fyra supportworkshops, två uppstartsmöten med nya föreningar och fyra projektgruppsmöten.
Två nya föreningar har tillkommit i samarbetet:
Turinge-Taxinge Hbf (som också bytte förbund från
Sörmland till Stockholm) och Väddö Hbf. Ett stort
arbete görs för att få flera föreningar att tillgängliggöra
sina arkiv genom att gå med i Kollektivt Kulturarv.
Genom riksförbundet har vi erbjudit hemsida inom
hembygdsportalen, grundförsäkring med Hembygdsförsäkringen, avtal med den lokalhistoriska databasen
Bygdeband, tidskriften Bygd och natur samt avtal om
upphovsrätt och juridisk rådgivning.
Vi har arbetat för att hitta en lösning som hjälper och
stödjer kassörerna i föreningarna i deras arbete med
bokföring och medlemsregister.

2. Barn och unga

Barn och unga har en central plats i hembygdsrörelsen.
Genom att skapa mötesplatser och aktiviteter för alla
åldrar är hembygdsrörelsen en bro mellan generationer. I länet arrangeras bland annat familjedagar, skoldagar, högtidsfiranden, landskapsvandringar och tidsresor, ofta i samarbete med till exempel skolan, museer
eller studieförbund. Syftet är att skapa ett intresse och
engagemang för kulturarv och platsen där de bor.
3. Landskapets förändring

Genom Kulturmiljögruppen och deras kunskap om
kultur- och naturarvet har vi deltagit i formandet av
framtidens hembygd och på olika sätt fört fram vår
värdegrund och vårt kulturarvsperspektiv. Bland annat
genom att avge ett omfattande remissvar till riksförbundet – Hållbara landskap, Sveriges Hembygdsförbunds program för en hållbar utveckling av natur- och
kulturlandskapet.
Förbundet har fortsatt arbetat med projektet Kulturarvsstigar i skärgården där Riksantikvarieämbetet året
innan beviljade oss medel. Fyra av våra medlemsföreningar - Ingarö, Ornö, Södra Ljusterö och Skärgårdsmuseet i Stavsnäs - ingår i projektet som presenteras
utförligare under rubriken Projekt lite längre fram.

Planerade framtida utvecklingsprojekt

Vi fortsätter utvecklandet av tekniska lösningar genom
samarbete med olika partners. Via riksförbundet finns
i dag en möjlighet att genomföra videokonferenser.
Förbundet fortsätter även med arbetet att utveckla
kulturarvsresor och hembygdsrörelsens betydelse i
besöksnäringen.

Exempel från arbetsgruppernas och föreningarnas verksamheter under 2019.
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Ekonomi

Under året har förbundet sett över fonder och sparkonton, vilket lett till att Göran Furulandsfonden och
förbundets sparkonto på Nordea flyttats över till konton i Avanza bank som ger en viss ränta. Förbundets
ekonomi är ett resultat av ett stort antal ideella arbetstimmar som styrelseledamöter och andra medlemmar
lägger ner. För mer information beträffande förbundets
ekonomi hänvisas till resultat- och balansräkningen.

Arbets- och samverkansgrupperna

På förbundets hemsida www.hembygd.se/stockholm
finns det utförliga verksamhetsberättelser för grupperna.
I förbundets arbetsgrupper ingår huvudsakligen medlemmar från förbundets medlemsföreningar. Arbetsgruppernas fokus ligger inom ett särskilt arbetsområde,
i linje med visionen och ändamålsparagrafen, och
medverkar till att stärka rörelsen genom att verksamheten kopplas till verksamhetsplanen. Samverkansgrupperna kan till skillnad från arbetsgrupperna bestå
av externa deltagare med kompetens inom ett särskilt
ämnesområde. Det kan till exempel vara skärgårdsfrågor, byggnadsvård, dokumentation och arkivering samt
förvaltning av finansiella tjänster.
Grupperna fastställs i samband med länsförbundets
konstituerande möte och under 2019 har sex grupper varit aktiva. Deras aktiviteter ingår som en del av
förbundets utåtriktade verksamhet. Grupperna arbetar
utifrån en arbetsordning som man hittar på förbundets
hemsida under medlemssidor – styrdokument. Förutom
dessa grupper har även Ledungens redaktionskommitté
varit knuten till förbundsstyrelsen. I den beräkning av
ideell arbetad tid som rapporterats till Sveriges Hembygdsförbund framgår att arbets- och samverkansgrupperna arbetat ca 2 700 timmar under 2019. Detta
motsvarar en och en halv heltidstjänst.

Arkeologigruppen

Gruppen har under våren 2019 arbetat med att
omstrukturera ansvarsuppgifter och arbetssätt efter
övergången från sektion till arbetsgrupp inom Stockholms läns hembygdsförbund. Planering av verksamhet och beslut om aktiviteter, Spadblad och seminariet
Vikingatida vardag – hemma har till största delen skett
digitalt men även på fysiska möten.
Gruppens största arbetsinsats under året har varit
planering och genomförande av heldagsseminariet
Vikingatida vardag – hemma i Hörsalen på Historiska
museet, ett samarrangemang med Stockholms läns
museum där 150 personer deltog och lyssnade på sex
föredrag. Man har även erbjudit guidad vandring vid
Hågelby gård, planerat och genomfört kvällsseminariet Stenen suger, gett ut fyra nummer av det digitala
nyhetsbrevet Spadbladet och två nummer med kortfattad information, Information från Arkeologigruppen.
Gruppen har varit representerad på Länsstyrelsens
arkeologiseminarium och i möte med Statens Maritima
och Transporthistoriska museer på Wasamuseet.
Barn- och ungdomsgruppen

Arbetsgruppen för barn- och ungdomsfrågor har arbetat med att kommunicera bra idéer till föreningarna
om hur de kan utveckla det pedagogiska arbetet som
är riktat till barn och unga samt utveckla samverkan
med skolan. Man har även verkat som en resurs och
inspirationskälla för medlemsföreningarna. Gruppen
har samlats vid fyra olika tillfällen. Två seminarier utarbetades, ett allmänt inspirationsseminarium och ett
med utgångspunkt från olika arkiv som kan användas
i arbetet barn och unga. Föreningarnas intresse för
seminarierna var lågt med få anmälda. Arbetsgruppen
har påbörjat ett utvärderings- och utvecklingsarbete
som bland annat har resulterat i utarbetandet av ett
nyhetsbrev. I slutet av året bestämde sig därför gruppen för att strukturera om sin verksamhet.
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Kulturväxtgruppen

Gruppens motto är Rätt växt på rätt plats. Målsättningen är att sprida kunskap och intresse för äldre
odling och växtlighet bland länets hembygdsföreningar. Under året har gruppen haft sju planeringsmöten
samt ett flertal informella kontakter via telefon och
e-post.
Fyra föreläsningar och fyra studiebesök har arrangerats. Föreläsningarna har besökts av mellan 25 och
40 personer. Vid trädgårdsvisningarna begränsades
antalet till 30 personer av praktiska skäl.
Gruppen har under året samarbetat främst med Folkuniversitetet men även med Sensus. Arrangemangen
är öppna för alla intresserade, medlemmar i hembygdsföreningar betalar en lägre entréavgift. Arrangemangen besöks av en mycket intresserad kärngrupp
som successivt utökas och vidgas.
Under året har gruppen givit ut fem nummer av det
digitala nyhetsbrevet Bladet där aktuella händelser,
tips, böcker och idéer från trädgårdsvärlden presenteras. Bladet distribueras till alla länets hembygdsföreningar samt till ett drygt 100-tal andra prenumeranter.
Skärgårdsgruppen

Gruppen har under året haft fyra möten och genomfört en resa till Blidö Sockens Hembygdsförening som
gav mycket kunskap om föreningen, Furusund samt
även om hela ön Blidö. Gruppens digitala nyhetsbrev Skärgårdsbladet har getts ut i två nummer och
skickas till alla hembygdsföreningar som är med i
länsförbundet.
Skärgårdsgruppen har varit delaktig i Region Stockholms utvecklingsarbete för Landsbygd och Skärgård
och har deltagit i flera möten. Gruppen har även deltagit i museiprojektet, 300 års- minnet av Rysshärjningarna 1719. Projektet pågick från vår till höst och
museet HAMN erhöll bidrag från Regionen och var
navet för projektet. Museet producerade en utställning på fyra roll-up som kopierades i 50 exemplar
och skickades ut till de föreningar i skärgården som
så önskade.
Under året har gruppen initierat en strategisk diskussion om gruppens framtida inriktning. Skärgårdsgruppen är sakkunnig åt förbundet i skärgårdsfrågor.
Gruppens medlemmar kommer från olika organisationer med olika intresseinriktningar vilket ger
gruppen en bred kunskapsbank.
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Under mötena diskuteras skärgårdens händelser och
arbeten inom föreningarna. Vi informerar oss även
om samarbeten inom Östersjöregionen i stort, om
äldre båtar och varv och om sjöfarts- och maritimhistoria.
Textil- och Dräktgruppen

Gruppens målsättning är att samla och sprida
kunskap om länets textilier och hembygdsdräkter.
Att bevara är en viktig del av vårt kulturarv. Detta
gäller inte minst alla textilier som finns på länets
hembygdsgårdar.
Gruppen har haft fem protokollförda möten. Övrig
kontakt sker via e-post och telefon.
Gruppen samarbetar med föreningen Garde Robe
vid både resor som görs vartannat år och vid andra
evenemang. Vårens resa gick till Enköpings museum,
där museets textilsamling visades. Härkeberga kyrka
och 1600-talsslottet Grönsöö slott besöktes också.
En lyckad dag, med en fullsatt buss.
Gruppen har genomfört en studieresa till Åland för
att titta på utställningen ”Öar”, hantverk från Gotland, Bornholm, Dagö, Island och Åland. Ett seminarium om vantar hölls i början av året där deltagarna
visade egna unika vantar och en liten utställning med
vantar från Sverige, Finland, Estland och Lettland
visades.
Textil- och Dräktgruppen får frågor angående dräkter, textilier och förvaring av textilier från länet, men
också från övriga delar av landet. De har kontinuerlig kontakt med olika hembygdsföreningar i länet,
med länshemslöjdskonsulenterna och med polska,
estniska, åländska, finländska, lettiska samt litauiska
kulturföreningar.
Kulturmiljögruppen

Gruppens ambition är att stödja föreningarna i deras
arbete med att påverka länets och kommunernas
samhällsplanering till att främja kulturmiljö. Man har
under året deltagit i ett flertal möten och seminarier
för att sprida information om kulturmiljöfrågor och
hembygdsrörelsens insatser.
Kontakter har skapats och aktuell information inom
gruppens intresseområde har inhämtats. Ett antal
seminarier om stadsplanering har tagits fram och
erbjudits föreningarna. Ett omfattande remissvar om
Kulturmiljö har inlämnats till Sveriges Hembygdsförbund.

Ledungens redaktionskommitté

jar projektet natur- och kulturupplevelser med hjälp
av tematiska stigar som är tillgängliga även utanför
gängse öppettider och underlättar innehållsrik rekreation för alla. Teman länkar ihop öarna så att besökare
ska förstå det gemensamma kulturarvet och historien
i skärgården. Exempelvis om odling, gruvdrift och
handel eller rysshärjningarna 1719.

Ledungens upplaga har legat på 2 150 ex. Sex föreningar har prenumererat på Ledungen till alla sina
medlemmar, Brännkyrka Hembygdsförening, Nacka
Hembygdsförening, Sankt Eriks Gille, Skärholmens
Hembygdsförening, Tyresö Hembygdsförening och
Värmdö Skeppslags Fornminnesförening.

Projektet vill locka många, och i synnerhet barnfamiljer, att ta del av kulturarvet och upptäcka det spännande i att kunna utläsa historien på plats där det faktiskt
har skett. Fyra föreningar deltar i projektet, Bygdemuseet Ornö Sockenstuga, Ingarö Hembygdsförening,
Skärgårdsmuseet i Stavsnäs – Runmarö filialen - och
Södra Ljusterö Kultur och Hembygdsförening. Under
året har tre avstämningsmöten hållits och en sluten
Facebookgrupp har använts för att underlätta den
interna kommunikationen.

Redaktionsgruppen består av redaktör Ingrid Jacobsson, Ann Pettersson, Brittmarie Urve, Lennart
Rosander och formgivare Marcus Joons. Tidskriften
Ledungen har getts ut med fyra nummer (varav ett
dubbelnummer) och redaktionen har haft sju möten.
Vissa tjänster köps in för att producera tidningen.

Alla medlemsföreningar får en fri prenumeration och
Ledungen sänds även till andra regionala hembygdsförbund samt enskilda och institutionella prenumeranter.

Projekt

Under året har förbundet drivit två projekt som ett led
i att stötta medlemsföreningarna och kulturarvsarbete
i länet.
Kulturarvsstigar i skärgården

Projektet drivs med medel från Riksantikvarieämbetet
och har som syfte att flytta ut mer av den pedagogiska
verksamheten i naturen och visa på kopplingen mellan
skärgårdens natur och dess kulturarv. Konkret främ-

Ordning och reda i hembygdsgården

Tillsammans med Jönköpings läns hembygdsförbund
sökte förbundet och fick projektmedel från Riksantikvarieämbetet för att kunna anlita Lisa Nilsen Kulturvård och hålla sex heldagskurser i vård av föremål och
inomhusmiljöer. Under hösten har planeringen genomförts och under våren och hösten 2020 hålls kurserna.
Lisa Nilsen har gedigen erfarenhet av det man i Storbritannien kallar housekeeping – ett helhetligt begrepp
om att hålla ett hus i gott skick. Det rör allt från
städning och föremålsvård till brand- och stöldskydd.
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Programverksamhet
Programverksamheten under 2019 har bestått av olika kurser, seminarier, föredrag och resor.
Verksamheten bedrivs delvis av arbetsgrupperna och detta har skett i både egen regi och i samarbete med andra
organisationer.

Under året har hembygdsförbundet erbjudit 25 arrangemang;
Januari
29

Våra kära vantar. Arr: Textil- och dräktgruppen i samarbete med Sensus.

31

Nytt liv i gamla trädgårdar, Anna Andreasson Sjögren. Arr: Kulturväxtgruppen i samarbete med Sensus.

Februari
28 Skapa kulturvärden istället för att offra dem när man bygger, Ulf Johannison.

Arr: Kulturmiljögruppen i samarbete med Sensus. Fick ställas in pga. för få anmälda.

Mars
13 Skapa kulturvärden istället för att offra dem när man bygger, Ulf Johannison.

Arr: Kulturmiljögruppen i samarbete med Sensus. Fick ställas in pga. för få anmälda.

29

Håll det gröna kulturarvet levande – odla gamla pelargoner, Anita Österlund från Svenska Pelargonsällskapet.
Arr: Kulturväxtgruppen i samarbete med Folkuniversitetet.

April
Angår kulturarvspolitiken hembygdsrörelsen? Håkan Liby. Vid förbundets årsmöte.
1
24

Hembygdens barn och skola – inspirationsseminarium.
Arr: Barn- och ungdomsgruppen i samarbete med Sensus. Fick ställas in pga. för få anmälda.

Maj
22 Trädgårdsvandring i Tanto, Ulrika Flodin Furås, trädgårdsjournalist, fotograf och författare.

Arr: Kulturväxtgruppen i samarbete med Sensus.

23

Trädgårdsvandring i Tanto, Ulrika Flodin Furås, trädgårdsjournalist, fotograf och författare.
Arr: Kulturväxtgruppen i samarbete med Sensus.

27

Trädgårdsvandring i Tanto, Ulrika Flodin Furås, trädgårdsjournalist, fotograf och författare.
Arr: Kulturväxtgruppen i samarbete med Sensus.

Juni
7-8 Kurs i utställningsproduktion, Lars Fridén, arkitekt och utställningsproducent vid Stockholms läns museum.

Arr: Stockholms läns hembygdsförbund och Stockholms läns museum i samarbete med Sensus.

14

Kurs i utställningsproduktion, Lars Fridén, arkitekt och utställningsproducent vid Stockholms läns museum.
Arr: Stockholms läns hembygdsförbund och Stockholms läns museum i samarbete med Sensus.

Kansliets lokaler på Sabbatsbergsvägen.
10

Skärgårdsgruppen besöker
Blidö.

Mopedrally hos Hässelby
Hembygdsförening.

Augusti
23 Följ med till Dahliaparken i Enskede, guidad visning av Inger Friman från föreningen Dahliaentusiasterna.

Arr: Kulturväxtgruppen i samarbete med Sensus.

September
Fornminnesvandring vid Hågelby i Botkyrka, Sven-Gunnar Broström.
8

Arr: Arkeologigruppen i samarbete med Sensus.

8–9 Skärgårdskryssning i hembygden – Trehundraårsminnet av rysshärjningarna år 1719.

I samarbete med Birka Cruises.

14

Hembygdskavle på Blidö och Furusund. Arr: Blidö sockens Hembygdsförening.

17

Visa alternativ – skydda kulturmiljön! Seminarium med Ulf Johannison.
Arr: Kulturmiljögruppen i samarbete med Sensus. Fick ställas in pga. för få anmälda.

Oktober
Visa alternativ – skydda kulturmiljön! Workshop med Ulf Johannison.
1

Arr: Kulturmiljögruppen i samarbete med Sensus. Fick ställas in pga. för få anmälda.

3

Föreningsträff i Norrtälje, i samarbete med Sensus.

4

Växterna berättar – levande minnen om överlevnad, folktro och lyxkonsumtion.
Erik de Vahl, trädgårdsmästare och köksväxtansvarig på Nationella genbanken i Alnarp.
Arr: Kulturväxtgruppen i samarbete med Folkuniversitetet.

8

Föreningsträff i Haninge, i samarbete med Sensus.

9

Föreningsträff i Stockholm, i samarbete med Sensus.

November
Arkivens skattkammare – inspirationsseminarium.
6

Arr: Barn- och ungdomsgruppen i samarbete med Sensus. Fick ställas in pga. för få anmälda.

15

Från dragdjur till maskiner – Mälardalens jordbruks- och landskapsutveckling under 200 år.
Ulf Jansson, universitetslektor vid Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet.
Arr: Kulturväxtgruppen i samarbete med Folkuniversitetet.

16

Vikingatida vardag – hemma. Heldagsseminarium.
Arr: Arkeologigruppen i samarbete med Stockholms läns museum och Sensus.

Analog post, alltid kul!

Skärgårdskryssning.
11

Stiftelsen Stockholms läns museums
styrelse		

1981 bildades stiftelsen Stockholms läns museum där
Stockholms läns hembygdsförbund var en av sex stiftare. 2018 påbörjades ett arbete som innebär att museet
ska bli en del av Region Stockholms kulturförvaltning.
Detta förutsätter dock en permutation eller avveckling av stiftelsen Stockholms läns museum under två
år. Förbundet har lämnat en skrivelse angående detta
vilket bland annat har resulterat i ett långsiktigt avtal
mellan förbundet och Region Stockholms kulturförvaltning. Avtalet berör pedagogiskt utvecklingsarbete,
byggnadsvård och samhällsplaneringsfrågor, fortsatt
samarbete kring Kollektivt kulturarv samt framtagandet av en kulturarvsstrategi. Ordinarie ledamot i
Stockholms läns museums styrelse är Anita Lundin,
Björn Hamilton är suppleant.

Stockholms läns hembygdsförbunds representation i organisationer, föreningar och
nätverk
• Föreningsarkiven i Stockholms län,
Gabriele Prenzlau-Enander

• Hembygd Öst, Anita Lundin, Ann Pettersson
• Kulturarv Stockholm, Ann Pettersson
• Museichefsnätverket, Ann Pettersson
• Norrtälje kommuns landsbygdsråd,
Lars Nylén, Marie-Louise Pettersson
• Skärgårdsstiftelsen, Anita Lundin
• Stockholms läns dräktråd, Gunilla Bauer Björklund
• Sveriges Hembygdsförbund,
Gabriele Prenzlau-Enander

Lunch för hedersmedlemmar.
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Medlemskap

Förbundet har under 2019 varit medlemmar i följande föreningar:

• Centrum för näringslivshistoria

• Föreningen Bebyggelsehistorisk tidskrift
• Föreningsarkiven
• IDEA arbetsgivarorganisation
• Ideell Kulturallians
• Skärgårdsstiftelsen
• Svenska Byggnadsvårdsföreningen
• Sveriges Hembygdsförbund.

Förbundets arkiv

Arkivet är donerat till stadsarkivet som äger materialet, men med full dispositionsrätt för förbundet.
Förbundets filmmaterial förvaras på Centrum för
Näringslivshistoria.

Priser och belöningar

Hembygdsförbundets kulturpris för 2019 delas ut på
årsmötet 2020. Inga nomineringar för årets hembygdsförening och årets hembygdsbok gjordes under året.

Våra medlemmar

I Stockholms län finns det 121 anslutna föreningar och
nästan 33 500 medlemmar. Under året har tre föreningar lämnat förbundet, Gamla Stans Hembygdsförening, Ulriksdals Hembygdsförening och Upplands-Bro
kulturhistoriska forskningsinstitut. Fyra föreningar har
anslutit sig, Föreningen Kulturarv Djurhamn, Hammarby-Skarpnäcks Hembygdsförening, Turinge-Taxinge Hembygdsförening och Sillviks Vänner.

Boksläpp hos Grödinge Hembygdsförening.

Kulturarv.

Medlemsföreningar (antal medlemmar den 31 december 2019 inom parentes)

Almare-Stäkets Hembygdsförening (122)

Håtuna-Håbo-Tibble Socknars Hembygdsförening
(154)

Arbetsgruppen Långhundraleden (35)

Hägerstens Hembygdsförening (481)

Björkö-Arholma Hembygdsförening (800)

Hässelby Hembygdsförening (698)

Björkö-Arholma Sjömannaförening (195)

Häverö-Edebo Hembygdsförening (145)

Blidö Sockens Hembygdsförening (225)

Högalids Hembygdsförening (125)

Boo Hembygdsförening (771)

Hölö-Mörkö Hembygdsförening (310)

Botkyrka Hembygdsgille (198)

Ingarö Hembygdsförening (220)

Bro-Lossa Hembygdsförening (190)

Ingmarsö-Brottö Kultur- och museiförening (13)

Brännkyrka Hembygdsförening (486)

Järfälla Hembygdsförening (994)

Bygdemuseet Ornö Sockenstuga (304)

Järna Hembygdsförening (312)

Dalarö hembygdsförening (388)

Katarina Hembygdsförening (105)

Danderyds Hembygdsförening (580)

Kulturföreningen Rödvillan (186)

Edsbro Hembygdsförening (221)

Kungsholmens Kultur- och Hembygdsförening (93)

Ekerö-Munsö Hembygdsförening (295)

Lilla Sicklas vänner (11)

Enhörna Hembygdsförening (720)

Ljusterö Hembygdsförening (263)

Essingeöarnas Hembygdsförening (144)

Lohärads Hembygdsförening (164)

Farsta Hembygdsförening (202)

Lovö Hembygdsförening (312)

Fasterna Hembygdsförening (147)

Länna Hembygdsförening (346)

Folkdansgillet Kedjan (25)

Markims Hembygdsförening (208)

Fornminnessällskapet på Mälaröarna (78)

Munsö Hembygdsförening Bertil Ifwers museum (74)

Frösunda Hembygdsförening (253)

Munsö vävstuga ideell förening (25)

Frötuna Hembygdsförening, S:t Olofs Gille (81)

Museet Kvarnvikens Kvarn och Såg (140)

Färingsö Hembygdsförening (295)

Muskö Hembygdsförening (230)

Föreningen Bergholmstorpets vänner (62)

Nacka Hembygdsförening (239)

Föreningen Kulturarv Djurhamn (49) NY!

Norra Järva Hembygdsförening (139)

Föreningen Möja Hembygdsmuseum (116)

Norrsunda Fornminnes- och Hembygdsförening (155)

Föreningen Nynäshamns Järnvägsmuseum (237)

Patron Teodor Gustafssons och Fröken Sigrid Åkerbergs Kulturstiftelse Husby Gård (stiftelse)

Adelsö Hembygdslag (126)

Föreningen Sjuhundraleden (32)
Föreningen Skärgårdsmuseet Stavsnäs (971)
Gottröra Hembygdsförening (114)
Grödinge Hembygdsförening (729)
Gustavsbergs vänner (441)
Gålö Gärsar Hembygdsförening (235)
Hagha Hembygdsförening (73)
Hammarby-Skarpnäcks Hembygdsförening (58) NY!
Haninge Hembygdsgille (497)
Hembygdsföreningen Amarillis (90)
Hembygdsföreningen Boda By (105)
Hembygdsföreningen å Norrmalm (59)
Huddinge Hembygdsförening (1080)
Husarö Lotsmuseum och hembygdsförening (113)
Husby-Ärlinghundra-Märsta Hembygdsförening (445)

Pythagoras Vänner (274)
Riala Hembygdsförening (149)
Rimbo Hembygdsförening (289)
Roslagens Fornminnes- och Hembygdsförening (209)
Roslagens Sjöfartsminnesförening (515)
Roslagskulla Hembygdsförening (10)
Rådmansö Hembygdsförening (249)
Rö Hembygdsförening (136)
Salems Hembygdsförening (604)
Saltsjöbadens Hembygdsförening (310)
Samfundet Djursholms Forntid och Framtid (680)
S:t Eriks Gille, Roslags-Bro (236)
Sigtuna Hembygdsförening (450)
Sillviks vänner (10) NY!
Singö Hembygdsförening (237)
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forts. Medlemsföreningar

Sjöstadens Hembygdsförening (203)

Tyresö Hembygdsförening (297)

Skärholmens Hembygdsförening (135)

Täby Hembygdsförening (1347)

Skördegillet Folkdanslag (34)

Ununge Hembygdsförening (144)

Sollentuna Hembygdsförening (554)

Upplands-Väsby Hembygdsförening (394)

Solna Hembygdsförening (750)

Utö Hembygdsförening (203)

Sorunda Hembygdsförening (343)

Vallentuna Hembygdsförening (249)

Sotholms Härads Hembygdsförening (136)

Vaxholms Hembygdsförening (267)

Spånga Fornminnes- och Hembygdsgille (452)

Vårby-Fittja Hembygdsförening (126)

Stiftelsen Storholmen Norden (stiftelse)

Vårdinge Hembygdsförening (295)

Stiftelsen Vårstavi (stiftelse)

Väddö Hembygds- och Fornminnesförening (405)

Stockholms-Näs Hembygdsförening (229)

Värmdö Norra Skärgårds hembygdsförening (stödjande)

Strömma Hembygdsförening (239)

Värmdö skeppslags Fornminnesförening (341)

Sundbybergs Hembygdsförening (114)

Vätö Hembygdsförening (488)

Svartnö byskola intresseförening (46)

Ösmo Hembygdsgille (237)

Sällskapet Amorina (495)

Össeby Hembygdsförening (305)

Söderby-Karls Hembygds- och Fornminnesförening
(164)

Österåkers Hembygds- och Fornminnesförening (841)

Södra Ljusterö Hembygdsförening (22)
Torö Hembygdsförening (325)
Tostesta felag (29)
Turinge Taxinge Hembygdsförening (377) NY!

Baserat på de uppgifter som föreningarna lämnat in så
uppgår antalet medlemmar till 33 474, en minskning
med 376 personer från förra året. Tre medlemsföreningar är stiftelser och en förening är stödjande.

Slutord
Föreningsdrivna aktiviteter på det regionala och lokala
planet står för både bildning och socialt viktiga sammanhang. En uppgift som har blivit allt angelägnare
i vårt samhälle. Utifrån ett samhällsperspektiv har
förbundet en roll att fylla i det regionala kulturutbudet
som är kopplat till hembygden. Våra aktiviteter och
den möjlighet till möten som de innebär är konkreta exempel. Men verksamheten är sårbar genom att
bidragssystem kan ändras med kort varsel.
Det pågående generationsskiftet är en utmaning då
långsiktighet bygger på att föryngra och förnya hembygdsrörelsen. Med ambitionen att föra ut förbundets
och medlemsföreningarnas verksamhet i ett större sammanhang och att visa på det rika kulturarv som finns i
hela länet har vi gott hopp om att lyckas. Hembygden
har framtiden för sig!

Vi vill framföra ett tack till alla aktiva i arbetsgrupperna som lagt ner många ideella arbetstimmar. Tack
till alla frivilliga krafter. Vi är också glada över ett väl
fungerande samarbete med många av länets kulturinstitutioner.
Styrelsen vill även tacka hembygdskonsulenten för ett
gott samarbete. Sist men inte minst uppskattar vi att
Region Stockholm ser värdet av vårt arbete med att
värna och utveckla kulturarvet genom det finansiella
stödet förbundet får av Region Stockholm.
Vi ser också fram emot samarbetet med att ta fram en
kulturarvsstrategi med inriktning på hembygdsrörelsen.
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Årsbokslut
Stockholm läns hembygdsförbund
802006‐7180
Styrelsen för Stockholm läns hembygdsförbund får härmed lämna sin redogörelse för föreningens utveckling
under räkenskapsåret 2019‐01‐01–2019‐12‐31.
Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i hela kronor (sek).

Förslag till vinstdisposition

Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel:
Balanserad vinst
Årets vinst

1 341 876
171 479

Disponeras så att
I ny räkning överföres

1 513 355
1 513 355

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat‐ och balansräkningar med tilläggsupplysningar.
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Resultaträkning Not 1

			
			

2019-01-01
2019-12-31

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.			

Medlemsavgifter		
Anslag			
Tidskriften Ledungen		
Övriga rörelseintäkter		
Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m.		

916 727
750 000
149 950
65 979
1 882 656

2018-01-01
2018-12-31

911 107
750 000
93 980
48 479
1 803 566

Rörelsekostnader			

Medlemsavgift Riksorganisation		
Tidskriften Ledungen		
Projektkostnader		
Övriga externa kostnader
Not 2
Personalkostnader		
Summa rörelsekostnader		

–437 355
–185 461
–1 369
–444 521
–670 661
–1 739 367

–443 407
–140 319
–71 229
–451 218
–694 833
–1 801 006

Rörelseresultat		

143 289

2 560

Finansiella poster			

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter		
Räntekostnader och liknande resultatposter		
Summa finansiella poster		

28 387
–197
28 190

–
–128
–128

Resultat efter finansiella poster		

171 479

2 432

Resultat före skatt		

171 479

2 432

Årets resultat		

171 479

2 432
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Balansräkning Not 1
			

2019-12-31

2018-12-31

TILLGÅNGAR			
Anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar

Inventarier, verktyg och installationer		
Summa materiella anläggningstillgångar		

1

1

Summa anläggningstillgångar		

1

1

Råvaror och förnödenheter		 1
Summa varulager m.m.		
1

1
1

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.

Kortfristiga fordringar

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter		
Summa kortfristiga fordringar		

27 736
27 736

3 881
3 881

2 182 289
2 182 289

2 155 383
2 155 383

Kassa och bank		
Summa kassa och bank		

137 965
137 965

78 775
78 775

Summa omsättningstillgångar		

2 347 991

2 238 040

Summa tillgångar		

2 347 992

2 238 041

Kortfristiga placeringar

Övriga kortfristiga placeringar
Not 3
Summa kortfristiga placeringar		
Kassa och bank

EGET KAPITAL OCH SKULDER			
Eget kapital

Eget kapital vid räkenskapsårets början
Not 4
Årets resultat			

1 392 156
171 479

1 388 624
2 432

Eget kapital vid räkenskapsårets slut		

1 563 635

1 391 056

600 904

660 550

600 904

660 550

Leverantörsskulder		
Övriga skulder		

9 203
22 781

7 149
21 807

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter		

151 469

157 479

Summa kortfristiga skulder		

183 453

186 435

Summa eget kapital och skulder		

2 347 992

2 238 041

Avsättningar

Projektreserveringar

Not 5

Summa avsättningar		
Kortfristiga skulder
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Noter
Not 1 – Redovisningsprinciper

Enligt BFNAR 2017:3
Årsbokslutet är upprättat enligt Bokföringslagen och BFNAR 2017:3, Årsbokslut.

Not 2 – Övriga externa kostnader		 2019

2018

Utbildning, kurser och konferenser		
Lokal- och kontorskostnader		
Marknadsföringskostnader		
Styrelse, årsmöte och projektgrupper		
Köpta tjänster redovisning, revision och IT		
Övriga kostnader		

71 284
171 784
741
92 076
52 996
55 640

47 063
174 696
39 900
95 078
72 332
22 149

Summa			

444 521

451 218

Not 4 – Eget kapital		 2019

2018

Not 3 – Kortfristiga placeringar

Placeringar i Nordeas fonder är bokförda till sitt anskaffningsvärde
Anskaffningsvärde
2 182 289 kronor
Marknadsvärde 2019-12-31 2 523 336 kronor

Eget kapital			
Balanserade vinstmedel		
Göran Furulands fond		
Årets resultat			

52 709
1 271 876
67 572
171 479

52 709
1 269 444
66 472
2 432

Summa			

1 563 636

1 391 057

Not 5 – Reserveringar		 2019

2018

Utveckling seminarium & kulturresor		
Arkeologisektionen		
Kulturarvsarbete, Riksantikvarieämbetet		
Housekeeping, Riksantikvarieämbetet		

112 000
31 690
307 214
150 000

112 000
–
548 550
–

Summa			

600 904

660 550
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Underskrifter
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Anita Lundin
Styrelseordförande
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Vår revisionsberättelse har lämnats 2020-02-20

Birgitta Sundman
Auktoriserad revisor

Gunnar Berglund
Förtroenderevisor
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Revisionsberättelse
Till föreningsstämman i Stockholms Läns Hembygdsförbund
Org.nr. 802006-7180

Rapport om årsredovisningen
Uttalanden

Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Stockholms Läns Hembygdsförbund för år 2019.
Föreningens årsredovisning

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per den 31 december 2019 och av dess finansiella
resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar.
Vi tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.
Grundför uttalanden

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Revisorernas ansvar enligt denna sed beskrivs närmare i
avsnitten ”Den auktoriserade revisorns ansvar” samt ”Den förtroendevalde revisorns ansvar”. Vi är oberoende i
förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för våra uttalanden.
Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som den bedömer är nödvändig för att upprätta
en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller
misstag.
Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att fortsätta
verksamheten. Den upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut
har fattats om att avveckla verksamheten.
Den auktoriserade revisorns ansvar

Jag har att utföra revisionen enligt International Standards on Auditing (ISA) och god revisionssed i Sverige. Mitt
mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller misstag. Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet,
men är ingen garanti för att en revision som utförs enligt ISA och god revisionssed i Sverige alltid kommer att
upptäcka en väsentlig felaktighet om en sådan finns.
Felaktigheter kan uppstå på grund av oegentligheter eller misstag och anses vara väsentliga om de enskilt eller
tillsammans rimligen kan förväntas påverka de ekonomiska beslut som användare fattar med grund i årsredovisningen.
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Som del av en revision enligt ISA använder jag professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning
under hela revisionen. Dessutom:
• identifierar och bedömer jag riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på
oegentligheter eller misstag, utformar och utför granskningsåtgärder bland annat utifrån dessa risker och inhämtar revisionsbevis som är tillräckliga och ändamålsenliga för att utgöra en grund för mina uttalanden.
Risken för att inte upptäcka en väsentlig felaktighet till följd av oegentligheter är högre än för en väsentlig felaktighet som beror på misstag, eftersom oegentligheter kan innefatta agerande i maskopi, förfalskning, avsiktliga
utelämnanden, felaktig information eller åsidosättande av intern kontroll.
• skaffar jag mig en förståelse av den del av föreningens interna kontroll som har betydelse för min revision för att
utforma granskningsåtgärder som är lämpliga med hänsyn till omständigheterna, men inte för att uttala mig om
effektiviteten i den interna kontrollen.
• utvärderar jag lämpligheten i de redovisningsprinciper som används och rimligheten i styrelsens uppskattningar i
redovisningen och tillhörande upplysningar.
• drar jag en slutsats om lämpligheten i att styrelsen använder antagandet om fortsatt drift vid upprättandet av
årsredovisningen. Jag drar också en slutsats, med grund i de inhämtade revisionsbevisen, om huruvida det finns
någon väsentlig osäkerhetsfaktor som avser sådana händelser eller förhållanden som kan leda till betydande
tvivel om föreningens förmåga att fortsätta verksamheten.
Om jag drar slutsatsen att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor, måste jag i revisionsberättelsen fästa uppmärksamheten på upplysningarna i årsredovisningen om den väsentliga osäkerhetsfaktorn eller, om sådana upplysningar är otillräckliga, modifiera uttalandet om årsredovisningen.
Mina slutsatser baseras på de revisionsbevis som inhämtas fram till datumet för revisionsberättelsen. Dock kan
framtida händelser eller förhållanden göra att en förening inte längre kan fortsätta verksamheten.
• utvärderar jag den övergripande presentationen, strukturen och innehållet i årsredovisningen, däribland upplysningarna, och om årsredovisningen återger de underliggande transaktionerna och händelserna på ett sätt som ger
en rättvisande bild.
Jag måste informera styrelsen om bland annat revisionens planerade omfattning och inriktning samt tidpunkten för
den. Jag måste också informera om betydelsefulla iakttagelser under revisionen, däribland de eventuella betydande
brister i den interna kontrollen som jag identifierat.
Den förtroendevalde revisorns ansvar

Jag har att utföra en revision enligt revisionslagen och därmed enligt god revisionssed i Sverige . Mitt mål är att
uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och om årsredovisningen ger en rättvisande bild av föreningens resultat och s tällning.
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Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Uttalande

Utöver vår revision av årsredovisningen har vi även utfört en revision av styrelsens förvaltning för Stockholms Läns
Hembygdsförbund för år 2019.
Vi tillstyrker att föreningsstämman beviljar styrelsens ledamot ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Grundför uttalande

Vi har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vårt ansvar enligt denna beskrivs närmare i avsnittet
”Revisorns ansvar”. Vi är oberoende i förhållande till föreningen enligt god revisorssed i Sverige. Jag som auktoriserad revisor har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.
Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för vårt uttalande.
Styrelsens ansvar

Det är styrelsen som ansvarar för förvaltningen.
Revisorns ansvar

Vårt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed vårt uttalande om ansvarsfrihet, är att inhämta
revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon styrelseledamot i något väsentligt
avseende företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda ersättningsskyldighet mot föreningen.
Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda ersättningsskyldighet mot
föreningen.
Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder den auktoriserade revisorn professionellt omdöme och har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen.
Granskningen av förvaltningen grundar sig främst på revisionen av räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på den auktoriserade revisorns professionella bedömning och övriga valda revisorers bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att vi fokuserar granskningen på sådana
åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och överträdelser skulle
ha särskild betydelse för föreningens situation. Vi går igenom och prövar fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna
åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för vårt uttalande om ansvarsfrihet.

Danderyd den 20 februari 2020

Birgitta Sundman

Gunnar Berglund

Auktoriserad revisor

Förtroendevald revisor
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Strategisk inriktning & Verksamhetsplan 2020
Hembygdsförbundets grundsyn

Hembygdsrörelsen är en del av det levande samhället.
Den skapar broar mellan det förgångna, nutiden och
framtiden.
Hembygdsrörelsen har ett humanistiskt och demokratiskt synsätt. Den är öppen för alla, oavsett bakgrund.
Den respekterar kulturarvets skiftande former i tid och
rum.
Hembygdsarbetet skapar gemenskap, trygghet och
identitet. Intresset för kulturarvet är drivkraften i
engagemanget för hembygden. Här möts alla generationer.

Beskrivning av förbundet

Stockholms läns hembygdsförbund är en ideell kulturarvsrörelse som samlar 121 av länets hembygds- och
kulturarvsföreningar med nästan 33 500 medlemmar.
Förbundet är politiskt och religiöst obundet.
Förbundet stödjer medlemsföreningarna i frågor som
handlar om materiella och immateriella kulturvärden.
Förbundet arbetar med att skapa, tillvarata och vårda
kulturarvet i regionen och i vårt närområde.
Förbundet erbjuder en hembygd för livskvalitet,
kunskapsutveckling och folkbildning och välkomnar
människors kulturarvsintresse.

Fokusområden

• Förenings- och demokratiutveckling
• Barn och unga
• Landskapets förändring

Finansiering

Styrelsekonferens.

•
•
•
•
•

Medlemsavgifter
Bidrag från Region Stockholm
Egna intäkter
Göran Furulands fond
Projektmedel

Vad förbundet har att förhålla sig till
Uppdrag

Omvärldsfaktorer

Stadgar

Vår historia och förändringar i samhället

Vision – en levande hembygd öppen
föra alla

Hållbara natur- och kulturlandskap

Förvalta och tydliggöra det materiella och
immateriella kulturarvet

Medlemmarnas engagemang
Samhällsekonomi

Stödja våra medlemsföreningar

Lagar och förordningar

Utbildning
Tillföra nya årsringar till kulturarvet

Hur andra uppfattar oss

Remissinstans i plan- och kulturarvsfrågor

Regionen och kommunerna
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Nöjda medlemmar

Operativa mål 2020

1. Stödja föreningarna i deras löpande arbete.

Strategiska mål 2020

1. Arbeta för att kultur- och naturhistoriska minnen

och miljöer bevaras och görs tillgängliga.

2. Teckna avtal med leverantörer för ekonomi och

redovisning.

2. Stödja föreningarna i frågor som rör kultur och

kulturmiljöer i samhällsplaneringen för att forma
framtidens hembygd.
3. Inventera hembygdsgårdar med syfte att ta fram

vård- och underhållsplaner.
Operativa mål 2020

1. Utifrån medlemsföreningarnas behov genomföra

lämpliga utbildningsinsatser.
2. Genomföra fyra kurser i skötsel och vård av kultur-

historiska interiörer och föremål.
3. Genomföra träffar för att stärka samhörigheten mel-

lan våra medlemsföreningar.
4. Genom förbundets arbetsgrupper erbjuda kompe-

tensutveckling och stöd för att långsiktigt ta tillvara
kulturarvet i dess olika former.
5. Erbjuda grund- och fortsättningskurser i arkivfrågor

i samarbete med Föreningsarkiven i Stockholms län.

3. Öka spridningen av förbundets nyhetsbrev i syfte att

nå ut till fler (mål 31 december 2020 är 500 prenumeranter).
4. Fortsätta samarbetet med Stockholms läns museum

kring Kollektivt Kulturarv genom att söka medel för
ytterligare digitalisering av föreningarnas bild- och
föremålssamlingar.
5. Utveckla pedagogisk verksamhet riktad mot barn

och unga.
6. Delta i riksförbundets projekt Så blir vi yngre uti-

från egna förutsättningar och medlemmarnas behov.
7. Redovisa projektet Kulturarvsstigar i skärgården,

som finansieras genom Riksantikvarieämbetet.
8. Genomföra kulturarvsresor.

Ekonomi i balans

Strategiska mål 2020

1. Förbättra förbundets finansiella status.

6. Erbjuda stöd i försäkringsfrågor.

2. Förvalta medlemsavgifterna

Väl genomförd verksamhet
Strategiska mål 2020

1. Ta fram en kulturarvsstrategi i samråd med Region

Stockholms kulturförvaltning.
2. Utveckla en projektorganisation i första hand inom

ekonomi, kommunikation och tidningsutgivning.

Operativa mål 2020

1. Hantera medlemsavgifterna på ett ansvarsfullt sätt.
2. Utveckla ekonomifunktioner med externa partner.
3. Söka verksamhetsstöd.
4. Aktivt arbeta för att få bra ekonomiska avtal.

3. Utveckla konceptet med kulturarvsturism.
4. Utveckla samarbetet med externa parter som ligger

nära förbundets verksamhet inom kulturarvsområdet.

Seminarium på Stockholms Stadsmuseum.
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Textil- och dräktgruppen.

Flexibel arbetsplats på
Hembygdskryssnigen.

Valberedningens arbete 2019/2020
Väsentliga kriterier för inval i förbundets styrelse
har förutom kompetens varit länets representation i
styrelsen kontra huvudstaden enligt stadgarna och föreningarnas representativitet avseende medlemsstorlek.
Förbundets styrelses framkomna önskemål har också
vägts in. Inga ledamöter avböjer omval.
Det innebär att styrelsen blir tio ledamöter och med
ordförande totalt elva ledamöter, vilket är helt inom
stadgarnas regler.
Slutligen, ett tack till valberedningen för samtligas
förtroende i arbetet och för de trevliga samtal som
förts utifrån de förutsättningar som gällt. Vi har
gemensamt tagit fram ett förslag på ledamöter till den
kommande förbundsstyrelsens sammansättning.

Valberedningens förslag

Med det förslag som nu föreligger från valberedningen, blir styrelsens sammansättning 5 kvinnor och 6
män, totalt 11 ledamöter inklusive ordförande. För att
få balans i mandat-perioderna i styrelsen väljs några
på 1 år istället för 2 år. Det innebär att fem ledamöter
väljs på två år och två ledamöter på ett år.
Valberedningen har beslutat om följande nomineringslista:

Valberedningens förslag till styrelse för Stockholms
läns Hembygdsförbund 2020

Ordförande
Anita Lundin, val varje år, förslag omval

Ledamöter
Mandatperioden utgår 2020
Anders Boberg, Sollentuna hbf, förslag omval 2 år
Monica Boye-Möller, Järfälla hbf, förslag omval 1 år
Thommy Fjällberg, Södra Ljusterö kultur- och hbf,
förslag omval 2 år
Björn Hamilton, Samfundet Djursholms framtid och
forntid, förslag omval 2 år
Gunilla Hammarsjö, Täby hembygdsförening.
förslag omval 2 år
Britt-Marie Urve, Järna hbf, förslag omval 1 år
Förslag nyval
Lars Nylén, Roslagens Sjöfartsminnesförening,
nyval 2 år
Mandatperioden utgår 2021
Klas Lundkvist, Upplands-Väsby hbf.
Gabriele Prenzlau-Enander, Värmdö skeppslags- och
fornminnesförening.
Carl-Gerhard Wennerberg, Häverö-Edebo hbf.
Revisorer
Göte Lagerkvist gote@tc.se, ordinarie
Gunnar Berglund gunnar.a.berglund@gmail.com
suppleant

Ljusterö den 1 mars 2020
Birgitta Rapp
Sammankallande i valberedningen
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Budget 2020
Budget 2020 och preliminär budget för 2021 (i tusental kr)
Intäkter

Medlemsavgifter
Anslag Landstinget
Tidskriften Ledungen
Försäljnings- och kursintäkter
Övriga intäkter

preliminärt
resultat 2019

2020

2021

916 727
750 000
149 950
63 869
2 111

912 000
900 000
130 000
75 000
3 000

912 000
900 000
130 000
75 000
3 000

1 882 656

2 020 000

2 020 000

437 355
185 461
18 883
44 659
670 661
382 348

444 000
150 000
25 000
75 000
750 000
576 000

444 000
150 000
25 000
75 000
750 000
576 000

Summa kostnader

1 739 367

2 020 000

2 020 000

Resultat

171 479

0

0

Summa intäkter

Kostnader

Medlemsavgifter SHF
Tidskriften Ledungen
Kurser och konferenser (deltagit i)
Seminarier (egna arr)
Personalkostnad
Övriga externa kostnader
Avskrivningar/nedskrivningar
Finansiella intäkter och kostnader
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0
28 190

0
–

0
–
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