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Värmdö Skeppslags Värmdö Skeppslags 
fornminnesföreningfornminnesförening

Kallelse till årsmöte med 
föredrag den 27 mars 2023 
kl 18.30
Välkommen till årsmötet som hålls i 
Sockenstugan med kaffe och efterföl-
jande föredrag om Bondeseglationen 
till Stockholm av Lars G Soldéus.  

Dags att betala medlemsavgiften för 2023
Avgiften är oförändrad, dvs 200 kr per medlem samt ytterligare 
100 kr per tillkommande familjemedlem. Du som är ständig medlem
eller blivit ny medlem under kv-4/22 behöver givetvis inte betala i år, 
men är självklart välkommen att ge ett bidrag till föreningen. Betalning 
kan göras antingen till vårt Swishnummer 123 191 6212 eller till plus-
giro 25 68 12-9. Glöm inte att ange medlemsnamn.

Innehåll: Kallelse     sid 1
  Dagordning för årsmötet  sid 2  
  Verksamhetsberättelse för 2022  sid 3-4
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Dagordning för årsmötet 27 mars 2023

§1   Mötet öppnas

§2   Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

§3   Godkännande av kallelse till årsmötet

§4   Val av två justeringsmän att jämte ordförande och sekreterare 
       justera protokollet

§5   Godkännande av dagordning

§6   Styrelsens verksamhetsberättelse för 2022

§7   Revisorernas berättelse

§8   Fastställande av balans- och resultaträkning för 2022

§9   Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna 
        verksamhetsåret

§10  Fastställande av årsavgiften

§11  Val av ordförande för 2 år

§12  Val av styrelseledamöter för 2 år

§13  Val av suppleanter

§14  Val av en revisorer samt en revisorssuppleant

§15  Val av valberedning

§16  Förslag till årsplan/program för 2023

§17  Övriga frågor

§18  Mötet avslutas

--------------

Efter mötet håller Lars G Soldéus föredrag om bondeseglationen till
Stockholm från början av 1200-talet och fram till våra dagar. Efter
föredraget finns möjlighet att köpa boken om bondeseglationen m fl.
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Verksamhetsberättelse för 2022

Styrelsen har bestått av: ordförande Gabriele Prenzlau-Enander, vice ordförande 
Gudrun Zachrisson Ones, sekreterare Elsa Nyberg, kassör Claes Enander, byg-
devårdare Ture Ulltin, vice bygdevårdare Roy Engström, ungdomsansvarig Brita 
Frostell, suppleant Lars Dahlberg, suppleant Per-Åke Eriksson, suppleant Edvin 
Malm-Casslén, adjungerad Inger Högberg
Revisor Arne Augustsson, revisorsuppleant Rolf Pamnert
Valberedning Stefan Hamilton och Annika Dahlberg

Årsmötet avhölls den 28 februari med föredrag av Janne Olsen om Fyrar.
Hembygdsmuseet vid Värmdö kyrka hölls öppet på söndagar 3 juli – 28 augusti.
På Öppet Arkiv som hölls den 13 mars resp 10 april visades en utställning om   
Vägar i Värmdö.
Den 7 maj visades Värmdö Forntida Centrum av Gabriele Prenzlau-Enander.
Den 14 maj inbjöds till Helgmålsringning med kulning vid klockstapeln.
Den traditionella Blombytardagen avhölls den 5 juni.
Den 4 juni deltog medlemmar i Båtuflykt med m/s Sjöbris till Bullerö, samarrang-
emang med Gustavsbergs Vänner.
Den 12 juni visade Per-Åke Eriksson var en J29 störtat efter kollision år 1956.
Den 25 juni hölls en Midsommargudstjänst på tunet vid kyrkan.
Den 17 juli hölls en Kvällsgudstjänst utomhus på museitunet.
Den 3 juli och 10 juli visade Ture Ulltin renovering av gamla fönster.
Den 24 juli och 14 augusti visades traditionellt smide av smederna Janne Hansson 
och Göran Lönnberg.
Den 31 juli hölls en Familjedag på tunet med gammaldags lekar från farmors tid 
med ”tant Asta” (Brita Frostell).
Den 7 augusti hade vi  Dans på tunet med Värmdö Seniordansare.
Den 21 augusti var det Hantsverksdag på tunet med Karin Svärdelid vid vävstolen 
och Anna Bonnevier som lärde ut luffarslöjd.
Den 27 augusti deltog medlemmar i Båtuflykt med m/s Sjöbris till ön Borgen, 
samarrangemang med Gustavsbergs Vänner.
Den 28 augusti hölls Motordagen med gamla traktorer, bilar och vespor.
Den 4 september arrangerades en vandring till Gabrielsdal guidad av Elsa Nyberg.
Öppet Arkiv hölls den 16 okt och den 20 nov med utställningen Värmdötorp.
Den 5 nov på Allhelgonadagen hölls museet kvällsöppet enligt traditionen.
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Den 11 december var det Luciakaffe med glögg (och Tomte!) i Grindstugan.
Fröken Asta undervisade i år 270 elever vid 18 tillfällen den 13-20 maj.
Antal aktiviteter har under året varit 43 med sammanlagt 770 besökare.
Under året har vi haft två inbrottsförsök där man sågat sönder lås resp bom-
mar och bl a genomsökt Fiskarstugan, Magasinet och Prostadasset. Vi har 
dock inte kunnat konstatera att några föremål försvunnit.
Efter godkännande på årsmötet, samt godkännande från kyrkan resp bygglov 
från kommunen, har projektet Båtskydd (tak till våra båtar på tunet) igång-
satts.Vi har för projektet erhållit två större bidrag från Värmdö Församling 
resp Olof Stenhammar, samt ett flertal mindre bidrag från våra medlemmar.
Under året har fyra nummer av Ledungen distribuerats till medlemmarna, 
och därutöver har kopior av Skärgårdsbladet mailats till våra medlemmar.
Föreningen har under året införskaffat en projektor samt en dator.
Årsavgiften har varit 200 kr för enskild medlem och 100 kr för tillkommande 
familjemedlem. Vi hade per årsskiftet 263 fullbetalande medlemmar samt 47 
familjemedlemmar.
Styrelsen har haft 8 protokollförda möten samt ett flertal arbetsgruppsmöten.

Ekonomi:  Verksamheten exkl båtskyddsprojektet har i stort följt budget och 
gett ett överskott, trots ett obudgeterat inköp av en dator till arkivet. Båt-
skyddsprojektet redovisas nedan separat i och med att det är av engångsnatur 
med extraordinärt stora summor i förhållande till föreningens basverksamhet.
Föreningen exkl båtskyddsprojektet   Utfall   Budget
Intäkter (medlemsavgifter, kommunbidrag mm)  83 593    82 000
Utgifter (El, försäkring, arrangemang, Ledungen mm)    - 70 885     67 000
Årets resultat      12 708     15 000

Båtskyddsprojektet intäkter (bidrag, gåvor)  96 700
                 ”                 utgifter (bygglov mm)             - 14 326
Årets resultat - för den fortsatta byggnationen  82 374
Föreningens egenkapital per 31 dec 2022 var 302 467, varav 82 374 från 
båtskyddsprojektet.

Värmdö Skeppslags Fornminnesförening
c/o Gabriele Prenzlau-Enander, Kalvsviksvägen 22, 139 90 Värmdö

Tel 0733-70 26 16  
Plusgiro 256812-9   Swish 123 191 6212

mail: v.skeppslag@gmail.com
hemsida: www.hembygd.se/varmdo-skeppslag


