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Protokoll för verksamhetsåret 2020 
I 

Fört vid årsmöte'med Singö Hembygdsförening 
i Singö Bygdegård den 11 september 2021 

Deltagare: 
Distribueras: 

7 stycken bilaga 1 
Styrelsen, revisorerna och arkivexemplar samt fö reningens hemsida 

· i ~ 

: l 
Årsmötet genomfördes strikt inom ramen för rådande Coronasituatlon, vilket innebar 
att servering av kaffe med dopp, lotteriförsäljning samt sång och musikunderhållning 
uteblev. 

Thomas Carlbom förklarade mötet öppnat. 

§1. Till ordförande och sekreterare valdes Thomas Carlbom. 

§2. Årsmötet ansågs behörigen utlyst och utsänd föredragningslista godkändes. 
- i ( 
· ! t 

§3: ! Till justeringsmän valdes Lena Söderma och Per-Olow Danielsson. 

§4. . Styrelsens årsberättelse samt resultat- och balansräkning redovisades. bilaga 2 

§5. Revisionsberättelsen fördrogs av evisorn. 

§6. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2020. 

§7. Till ordförande för verksamhetsåret 2021 valdes Thomas Carlbom. 

§8: i Till ledamöter i styrelsen valdes: 
· ! 

Ordinarie 
Lisbeth Modin, omval 
Lena Söderman, omval 
Lars Fyrby, omval 

, i Per-Olow Danielsson, nyval 
· I 

Suppleant 
A: Åke Öhman, omval 
B: vakant 

" 

vald till och med verksamhetsåret 2022 
vald till och med verksamhetsåret 2021 
vald till och med verksamhetsåret 2021 
vald till och med verksamhetsåret 2022 

vald till och med verksamhetsåret 2021 

§9. ; Till revisorer för räkenskapsåret 2021 valdes: 

Ordinarie Suppleant 
Anette Hallsenius, omval 

bjlaga 3 

1 

Lars Bergström, omval 
andre ordinarie är vakant 

§10.j Val av ombud till Stockholms läns hembygdsförbund. 
Inget förslag av ledamöter fanns. 
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§li.i Val av tre (3) ledamöter till valberedningen varav en sammankallande. 

i 
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Till valberedningen fanns inga förslag av ledamöter som är fristående från 
styrelsen. 
Lika föregående förslag, från verksamhetsåret2018, valdes Lars Bergström 
(sammankallande), tillsammans med Lisbeth Modin och Lars Fyrby. 

, §12.' Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret 2021. 
Medlemsavgiften oförändrad på nuvarande nivå vilket in ebär 100 kr för enskild 
medlem och 200 kr fö r familj/hushåll. 

§13. Inga motioner hade inkommit till styrelsen. 

§14. Behandling av styrelsens förslag. 
Inga förslag förelåg. 

§15. Övriga frågor. 
- Lars Bergström och Per-Olow Danielsson framförde flera förslag på ämnen till 
framtida TEMA-dagar. Lars, Per-Olow och Lisbeth Modin pratar ihop sig. 

- Inför kommande säsong försvinner kontantkassan och ersätts fullt ut med 
SWISH-betalning; information ges i kommande utskick till medlemmarna. 

§16. Stämman avslutades. 

Vi4-pr Justeras: 

/~ : 
I~---- ibifO Vl~~eu(/ 

Lena Söderman 

~~~ 
Per-Olow Danielsson 

Deltagarförteckning Bilaga 1 
Bilaga 2 
Bilaga 3 

Verksamhetsberättelse inklusive esultat- och balansräkning 
Revisionsberättelse 
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Singö Hembygdsförening 
Verksamhetsberättelse 2020 

Medlemmar 

Årsmöte 

Visningar 

Publikationer 

Hemsidan 

Gåvor 

Mattsgården 

Personalfest 

Ideellt arbete 

Antalet betalande medlemmar enligt redovisningsprincipen till 
Stockholms läns hembygdsförbund är 236 stycken (2019:237). 

Årsmöte för verksamhetsåret 2019 den 4 april 2020 ställdes in på grund 
av Coronapandemin. 
Intentionen var att hålla mötet senare under året 2020 men pandemi
utvecklingen och myndigheternas restriktioner omöjliggjorde detta. 
2019 års stämma kommer därför att hållas tillsammans med 2020 års 
stämma. 

TEMA dagar i juli månad ställdes in på grund av Coronapandemin. 
Visningarna av Mattsgården genomfördes planenligt enligt "sommarens 
program" men utan föreläsningar och kaffeservering. 
Antalet besökare var i snitt cirka 10 personer per tillfålle. 

Onsdagen den 2 september kom 12 medlemmar från Söderöns 
hembygdsförening på ett besök. 
Föredrag hölls av Åke och Lisbeth i Hembygdsgården där kaffe med 
tillbehör samt en lättare lunch serverades under dagen. 
Kyrkan, Lotsstationen och hela Mattsgården förevisades på plats. 

Med i årsutskicket 2020 var berättelsen "Den sista fattigstugan på Singö" 
av Maria Sigrid Söderman, född Sporrong. 
Den handlade om de två sista personerna som i början på 1900-talet 
bodde i fattigstugan, mor Sjöblom och Kristin Hessler. 

Sidan www.singo-fogdö.se ger uppgifter om natur och kultur, händelser, 
verksamheter, företag och föreningar på Singö och Fogdö. 

Flera av våra medlemmar är mycket generösa med gåvor tillsammans 
med inbetalning av medlemsavgiften. Dessutom minnesgåvor och diverse 
övriga gåvor. 

Löpande underhåll har utförts enligt liggande plan: 
- fårdigrnålning av fönster och fasad i Mangårdsbyggnaden. 
- fårdigmålning av fönster i Brygghuset 
- de ojämna gräsytorna på servitutsmarken väster om Brygghuset har 
jämnats till, utan kostnad för hembygdsföreningen, för att underlätta 
gräsklippning. 

Ingen lunch för förtroendevalda har genomförts 2020. 

Styrelsen och övriga aktiva medlemmar har under året bidragit med cirka 
800 timmars arbete. 
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Styrelsemöten Styrelsen har haft 6 protokollförda möten under året. 

Produkter 

Stöd 

Dessutom har arbete med genomgång av arkivet påbörjats med två 
"arkivdagar" i november månad. 

Föreningen har sålt några trycksaker, vykort och brickor. 

Föreningen har efter ansökan fått 5000 kr i verksamhetsbidrag av 
Norrtälje kommun. 

Vidare har föreningen sökt bidrag för förlorade intäkter från föreläsningar 
med mera under TEMA-dagarna hos Kulturrådet om totalt 22000 kr. 
Föreningen har erhållit 15000 kr i bidrag för detta. 

Ekonomisystem Föreningen prenumererar via Roslagens Sparbank på ett datoriserat 
ekonomisystem som började användas från och med 2020-01-01. 

Miljöarbete Inför sommarsäsongen påbörjades arbete med att minska användning av 
engångsartiklar. Första åtgärden var att ersätta pappers-/plastmuggar med 
porslinsmuggar. Drygt 70 "Ikeamuggar" införskaffades. 

Styrelseledamöter valda på 2 år, ordf. på 1 år 
Ordf. Thomas Carlbom - t.o.m. 2019 

Lisbeth Modin 
Lars Fyrby 
Lena Söderman 
Fernando Öhman 

- t.o.m. 2020 
- t.o.m. 2020 
- t.o.m. 2021 
- t.o.m. 2021 

Suppleanter 

Bilagor: 

Åke Öhman 
Vakant 

- t.o.m. 2021 
- t.o.m. 

Resultaträkning (1 sida) 
Balansräkning (1 sida) 

Revisorer valda på 1 år 
Ord Lars Bergström 
Ord vakant 
Suppl. Anette Hallsenius 

Valberedning 
Lars Bergström (sammankallande) 
Lars Fyrby 
Lisbeth Modin 
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Singö Hembygdsförening - arg nr 814400-5702 

Resu Itaträ kn i ng 

Intäkter 
Medlemsavgifter 
Lotterier, åror etc 
Gåvor 
Minnesgåvor 
Entre inkl kaffe & guidning 
Försäljning produkter, provision 
Statligt bidrag 
Kommunalt Bidrag 
Ränteintäkter 
Summa Intäkter 

Övriga kostnader 
Varukostnad försäljn mtrl 
Kontorskostn, porto, prenumerationer 
Representation & uppvaktning 
PR, annonsering, övr info 
Kostnad för årsmöte inkl utskick 
Bankavgifter mm 
Medlemsavg i andra organisationer 
Mattsgården, driftskostnad 
Mattsgården, underhåll 
Mattsgården, försäkringspremier 
Avskrivning inventarier 
Summa Övriga kostnader 

Resultat före justeringar 
lanspråkstagande av fondmed l 
Avsättning av minnesgåvor till fondmedel 
Årets resultat 

2019 

23975 
750 

7993 
10500 
17500 

6123 

5000 
O 

71841 

322 
1498 
2640 
2529 

8986 
987 

10260 
19679 

102658 
4134 

800 
154493 

-82652 

94998 
-10500 

1846 

2020 

24975 

O 

1450 
10050 

2800 
5092 

15000 
5000 

363 
64730 

18371 
3816 
4120 

750 
3713 
2445 
6399 

15158 
105046 

3610 
O 

163428 

-98698 
105046 
-10050 

-3702 

Differans 

1000 
-750 

-6543 
-450 

-14700 
-1031 
15000 

O 

363 
-7111 

-18049 
-2318 
-1480 
1779 
5273 

-1458 

3861 
4521 

-2388 

524 
800 

-8935 

-16046 
10048 

450 
-5548 
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Singö Hembygdsförening - arg nr 814400-5702 

Sa la nsrä kn i ng 2019 2020 

Tillgångar 
Servitutsområden 
Parkering och Ängen 50000 50000 

inventarier O O 
Insats Singö Utveckling ek förening 3000 3000 
Lager 10066 O 

Kassa 1390 3322 
Bankmedel 474560 383896 

Summa Tillgångar 539016 440218 

Eget Kapital, Avsättningar och skulder 
Eget kapital -187160 -189005 
Årets Resultat -1846 3702 

S.a Eget kapital = -189005 -185303 

Fonderade medel/avsättningar 

Nybyggnation -297402 -192356 

Utställningslokal Mattsgården -52509 -62559 

S.a fondmedel/avsättningar -349911 -254915 

Kortfristiga skulder 

Förutbetald medlemsavgift -100 O 

Interimsskulder O O 

S.a Kortfristiga Skulder -100 O 

Summa Eget Kapital, Avsättningar och 
Skulder 539016 440218 

Erhållna gåvor 
I enlighet med tidigare styrelsebeslut har Gåvor tillsammans med medlemsavgifter" avsatts till 
"Rep och underhåll Mattsgården" medan "Minnesgåvor och Övriga gåvor" avsatts till 
projektet "Utställningslokal Mattsgården". 

Lena Söderman 

u1~A 
Lisbeth Modin 

v ordf & kassör 

Lars Fyrby 

-
~~ ~dC' 

Fernando Ohman I 
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REVISIONSBERÄTTELSE FÖR 2020 . 
202(1-03-15 4., lA. , :; 

Jag är vald till revisor av Singö Hembygdsförening och har granskat bokföringen 

och styrelsens förvaltning för räkenskapsåret. 

Granskningen har utförts med stort engagemang och noggrannhet. 

Jag tillstyrker 

- att resu ltat- och balansräkning fastställs 

- att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag 

- att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Ett PM till styrelsen har skrivits i samband med revisionen. 
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