
 
 
         Styrsö Sockens Hembygdsförening – årsrapport 2020-10-14 
 
Dagordning för årsmöte 2020: 
Mötets öppnas 
Val av mötesordförande/sekreterare/två justeringspersoner 
Frågan om årsmötet blivit behörigen utlyst 
Styrelsens berättelse 2019, årsredovisning och ekonomisk redovisning 
Revisorernas berättelse 
Ansvarsfrihet för styrelsen 
Val av styrelseordförande, styrelseledamöter, revisorer och valberedning 
Medlemmarnas frågor och synpunkter 
Mötets avslutas 
 
Verksamhetsberättelse 2019: 
Nu under coronaåret 2020 känns skrivandet av verksamhetsberättelsen för 2019 som att berätta om 
en mycket avlägsen tid. En återblick visar tydligt att det mesta vi gjort i Hembygdsföreningen är att 
göra saker tillsammans, att träffas i styrelsejobbet (styrelsemöten och många arbetsmöten vid 
Museet, Finkan, Öbergska, Kryddträdgården och Galleriet) och att möta medlemmar och andra 
intresserade i våra olika aktiviteter som Sommaröppet Museum, Kryddträdgård och Galleri samt vid 
1:a advent den sedvanligaJulmarknaden med försäljning och konstlotteri på Öbergska. Dessutom 
Årsmöte 4 maj med föredrag om Kryddträdgården, info-bord vid midsommarfirandet på 
Amneviksvallen, Hembygdsdag vid Museet, seminarieserie under fyra lördagar i samband med 
utställningen om Skärgårdstrafiken, träff för nyinflyttade, öppet hus i Finkan, tipspromenad och så 
invigningen av belysningen i Arbores tillsammans med Styrsö Fastighetsägareförening. Ett år med 
Hembygdsföreningen innebär också många åtaganden som inte syns på samma tydliga sätt, men som 
är otroligt viktiga för att vi ska kunna väcka intresse för och vårda hembygdens kultur, natur och 
fornminnen. Som att göra digitala nyhetsbrevet, administrera hemsidan, klippa gräs, sätta in 
innanfönster, städa, affischera, planera föredrag och andra aktiviteter, arkivera dokument, sköta 
ekonomi och medlemsförteckning, måla, koka kaffe och diska, kontakta utställare, skriva protokoll, 
underhålla byggnaderna, göra utställning, jaga myror, sätta upp flaggstång, rensa ogräs, visa museet 
och mycket, mycket mer.  Tack alla som bidragit!  
 
Styrelseledamöter:
Ulla Herlitz, ordförande (2020) 
Jan Jägevall, vice ordförande (2020) 
Louise Nyman, kassör (2020) 
Inger Bergdén (2021) 
Lotta Ekvall (2020) 
Annika Javinder (2021) 
Pernilla Jonasson (2021) 
Reidun Larsson (2021) 
Rachel Lekholm (2021) 
Henrik Sandström (2020) 
Gunilla Svensson (2021) 
Marinette Törnqvist (2020) 

 
Revisorer: 
Eva Karin Johansson, ordinarie (2021) 
Tryggve Svensson, ordinarie (2021) 
Britta Allgurén, ersättare (2020) 
 
Valberedning: 
Siv Svensson (2020) 
Bob Göthman (2020) 
 
Webbredaktör:  
Peter Andersson 

 
Ekonomiredovisning: 
Föreningen äger Hembygdsmuseet och Öbergska huset samt hyr Finkan av Göteborgs stad. Största 
delen av intäkterna och kostnader kommer från uthyrning och förvaltning av Öbergska huset. 
Medlemsintäkter 2019 var 16 800 kr från 168 betalande medlemmar. Dessutom finns omkring 100 
personer som betalt för ständigt medlemskap. Föreningen har under året haft 9 styrelsemöten. 

 



Föreningens ekonomi är god och ekonomiska rapporter kan uppvisas för de medlemmar som så 
önskar. 
 
Revisionsberättelse: 
Undertecknade har granskat föreningens räkenskaper för räkenskapsåret 2019. Räkenskaperna har 
förts i god ordning. Alla intäkter och kostnader är styrkta med verifikationer. Kassa, post och 
bankkonto i utgående balans har kontrollerats. Vi föreslår att årsmötet fastställer resultat - och 
balansräkning för 2019, samt tillstyrker att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 
Styrsö 2020-10-04/Eva Karin Johansson och Tryggve Svensson, föreningens revisorer 
 
Valberedningens förslag: 
Styrelsen kan bestå av 6 till 18 ledamöter. Under 2019/20 har styrelsen haft 12 ledamöter. 
Ordförande väljs av årsmötet för ett år, övriga ledamöter på två år. Valberedningen föreslår omval på 
två år för Jan, Louise, Henrik och Marinette. Ulla förslås som ordförande på ett år. Inger och Lotta 
lämnar styrelsen och inga nya ledmöter föreslås. Styrelsen får då 10 ledamöter 2020/21. 
Revisorerna är vald tom 2021. Till revisorsersättare föreslås Britta Allgurén på ett år. 
 
Styrelsens förslag till valberedning: 
Omval av Siv Svensson och Bob Göthman.  
 
Väsentliga händelser 2020:  
Ett år som präglas av coronarestriktioner och få sammankomster, inställda planerade aktiviteter 
samt ett årsmöte som vi skjutit på tills vidare pga smittorisk. Vi har ändå arbetat vidare med 
renoveringar och andra praktiska saker i föreningen. Galleriet har varit öppet och haft ett fantastiskt 
spännande program och aldrig förr ha utställarna sålt så bra! 
 
Avgående styrelseledamöter - Inger och Lotta lämnar styrelsen, men fortsätter jobba med oss och 
med kryddgården och julmarknad. Ett stort tack till dem för åren och engagemanget för hembygden. 
 
Till minne av Claudia 
Det är nu tre år sedan. Hembygdsföreningen letade med ljus och lykta efter rätt person att utveckla 
Galleriet på Öbergska huset. Svaret var givet! Med sitt levande engagemang, sin kunskap, sina 
kontakter och stor vana att organisera och driva projekt tog sig Claudia an uppgiften. Väggarna 
målades, belysning förnyades, konstnärer kontaktades, regelverk för Galleriets verksamhet 
upprättades… Listan kan göras lång över det som gjorts de senaste åren. Galleriet har ju funnits i 
många, många år, men utan överdrift är årets Galleri – både lokal och program – på topp! Och jag 
fick också vara med på ett hörn. I minnet finns kvar de många fina möten som Claudia, Gunilla och 
jag hade hemma hos varandra när vi gjorde upp planer för verksamheten, pratade och lärde känna 
varandra lite mer. Tyvärr är det slut nu, alldeles för tidigt. Jag och de övriga i Hembygdsföreningens 
styrelse är innerligt tacksamma för att Claudia med sin entusiasm gav Galleriet en nystart. Vi saknar 
henne, mycket. Ulla Herlitz/Styrsö Sockens Hembygdsförening 
 
Vi hälsar Maria Karlsson välkommen att tillsammans med Gunilla ansvara för Galleriet. 
 
Ö-punkten/SDF Västra Göteborg har lagt ner verksamheten. Café Öbergska kommer att hyra lokalen 
på åretruntbasis, och caférörelsen drivs vidare med helöppet under sex sommarmånader och fredag-
söndag året runt. Så ser planerna ut just nu som vi förhandlar om.  
 
Styrsö 20201014/styrelsen för Styrsö Sockens Hembygdsförening 


