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Verksamhetsberättelse 2017 för Björkekinds hembygdsförening 

(HBF) 
Styrelsen för Björkekinds HBF får härmed redovisa sin berättelse för 2017. 

Styrelsen 
Ordförande Kristina Appelgren 

Vice ordförande Bo Larsson 

Kassör Eva Wessén 

Ledamöter Leif Gustavsson, Monica Helgesson, Cecilia Johnsson, Catarina Karlsson, Björn 

Strömberg-Wisting, Gunilla Östensson 

Suppleanter Lise-Lott Erlandson, Hans Svensson 

Revisor John Karlsson, Torsten Tinglöv 

Revisorssuppleant Botvid Karlsson 

Valberedning Bengt-Åke Johansson (sammankallande) och Kristina Svensson. 

Valberedning suppleant Bengt-Erik Berglund 

 

Styrelsen har under året haft 11 stycken protokollförda möten.  

Medlemmar och medlemsavgift 
Per 2017-12-31 hade föreningen 282 medlemmar, vilket är en ökning med 28 medlemmar 
jämfört med föregående år. Under året har styrelsen utsett Bertil Knutsson till ny 
hedersmedlem och föreningen har nu 11 stycken hedersmedlemmar. Medlemsavgiften för 
2017 har varit 50 kronor per person. 

Verksamhet 

Gökotta 

Gökottan arrangerades av Tåby hembygdsförening den 6 maj på Finnstad berg.  

Årets utflykt 

Söndagen den 6 augusti var föreningen bjudna till familjerna Linder och Kyrling-Fri på 
Henkeltorp/Villa Fri i Kuddby. De 28 deltagarna fick en föreläsning om och visning av odling 
av amerikanska blåbär. Avslutningsvis bakade alla sin egen pizza i deras stenugn. 

Hemsida- och facebook  

Ansvarig: Eva Wessén och Cecilia Johnsson 
Från och med 2017 hittar du information om och vad som är aktuellt i föreningen på såväl 
hemsidan www.bjorkekind.se och på facebook där du söker på Björkekinds 
hembygdsförening. Alla bidrag kan sändas till föreningens mailadress info@bjorkekind.se 
eller lämnas till någon i styrelsen. 

http://www.bjorkekind.se/
mailto:info@bjorkekind.se
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Festkommittén 

Ansvarig: Catharina Fyhr, Kristina Wetterhed, Sean Sanders, Ann-Charlotte Beijersand och 
Agneta Lennartsson. 
Under 2017 har festkommittén arrangerat följande aktiviteter: 

 15 januari julgransplundring i Björksätter, på sedvanligt vis med fika, lotterier, dans 
kring granen och besök av tomten.  

 23 juni, midsommarfirande på Björksätter med dans runt stången, kaffeservering, 
fiskdamm och lotterier.  

 10 december, luciafirande i Kuddby kyrka i samarbete med Västra Vikbolandets 
församling.   

Museet 

Museivärdar: Barbro och Jan Pettersson, Hans Selin, Siv Nilsson, Lena Jönsson och Karin 
Fried. Under året har arbetet med att organisera upp museets utställningar fortsatt. 
Museivärdarna med flera har lagt ner mycket tid på att framförallt strukturera upp allt som 
finns på bottenvåningen. 

 4 mars hölls en fest för de funktionärer som arbetade med föreningens 70-års 
jubileum. 25 personer deltog och föreningen bjöd på mat, kaffe och kaka på museet. 

 11 juni samlades en grupp medlemmar för att tillsammans identifiera och märka upp 
gamla fotografier.  

 2-3 september, under Östgötadagarna besökte många museet och såväl nära och 
långväga besökare var på museet för första gången. I museet serverades kaffe och 
kaka, museivärdarna visade museets samlingar.  

 6 november, på gravsmyckningsdagen var det traditionsenligt öppet hus med 
kaffeservering hela dagen över 80 personer besökte museet och många valde att slå 
sig ner en kortare eller längre stund för att fika och umgås. 

 3 december, 1:a advent. Föreningen bjöd på glögg och pepparkakor före 
musikgudstjänsten i Kuddby kyrka. 

Utöver ovanstående aktiviteter har museet under året varit uthyrt för kusinträff och lärarträff. 
Östra Husby skola gjorde ett studiebesök med grupparbeten i museet den 20 december. 

Städgruppen 

Ansvarig: Catharina Fyhr 
Catharina har organiserat och samordnat städning av museet.  

Kapperstad 

Värdar: Barbro Pettersson, Jan Pettersson, Leif Gustavsson och Bengt Wessén. Värdarna 
har under året uppdaterat och kompletterat befintlig underhållsplan. 

 10 maj, var det arbetsdag med röjning runt stugan, grindar justerades, dasset 
rätades upp mm. Stugan har varit besökt av objudna gäster så som rödmyror och 
grävling vilket krävde extra insatser med sanering och reparation. Under säsongen 
har bl.a. förrådet målats om. 

 30 juli friluftsgudstjänst. 

 12 augusti, grillfest med 35-40 medlemmar som hade en trevlig fest. Stämningen var 
på topp och i årets frågesport var det klurigt att komma på vilka djur som dolde sig 
bakom ledtrådarna. 
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Å kyrkoruin 

Ansvarig: Kent och Catarina Karlsson. Under säsongen levererade Länsstyrelsen äntligen 
de bord och bänkar som vi för en tid sedan blev lovade. Kyrkoruinen har varit välbesökt och 
många tycks ha uppskattat att de kan slå sig ner med sin fikakorg vid de nya borden. 

 21 maj, arbetsdag efter arbetet bjöd föreningen på fika.  

 2 juli höll Västra Vikbolandets församling friluftsgudstjänst. 

Lotterikontrollant 

Ansvarig: Torsten Tinglöv, John Karlsson (suppleant). 
100-Lotteriet dras en gång per år. Då dras sex vinster för varje månad, en stycken 200 
kronors vinst och fem stycken 50 kronors vinster.  

Arkiv och historieföreningen 

Hembygdsföreningens representanter: Hans Svensson ordinarie och Bengt Wessén 
suppleant. Arkivet finns vid Åkerliden i Kuddby. 

 25 april i samband med arkiv och historieföreningens årsmöte berättade 
länsarkeolog Mattias Schönbeck om hur Vikbolandets landmassa har stigit ur 
havet på de senaste 11000 åren, och hur halvön har formats.  

 11 november, arkivens dag då Björkekinds hembygdsförenings medlemmar var 
välkomna på öppet hus i arkivet där temat för dagen var synd och skam.  

Arkivet har hållit öppet för allmänheten första helgfria lördagen i månaden mellan kl. 10-
13 och under året har det varit välbesökt. 

Centrumlokalföreningen 

Representanter i centrumlokalföreningen: Kristina Appelgren, Karin Fried, Bo Larsson, Hans 
Selin och Catarina Karlsson. Björkekinds hembygdsförening är delägare i 
Centrumlokalföreningen som förvaltar Björksätters gamla skola. Under året har föreningen 
hyrt Björksätters skola för julgransplundring, årsmöte och midsommarfirande.  

Revisorer 

Föreningens revisorer är Torsten Tinglöv och John Karlsson. De delges föreningens 
protokoll och i samband med revisionen kontrolleras bankkonto och kassa. 

Runstenar 

Föreningen är fadder för tio stycken runstenar som finns på Å kyrkogård, Kuddby kyrkogård 
vid Konungssunds kyrka, Odenstomta, Söverstad, Örminge, Ingelstad, Lundby och 
Österskam. Som fadder ska vi inventera och vårda stenarna.  

Nationaldagsfirande 

Karin Fried och Bo Larsson representerade föreningen och deltog i fanborgen vid 
nationaldagsfirandet i Östra Stenby kyrka. 

Övriga aktiviteter 

Föreningen har under året varit medhjälpare under Vikbovarvet. 
 

Valberedningen 
Till valberedningens ordinarie ledamot valdes Bengt-Åke Johansson, då årsmötet inte kunde 
utse någon ytterligare kandidat fick styrelsen ett uppdrag att i samråd med Beng-Åk ta fram 
ytterligare en-två funktionärer till valberedningen. Under året har Kristina Svensson utsetts 
som representant i valberedningen.  
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Ekonomi 
Årets underskott är 1 593 kronor. 
Intäkter och kostnader har varit betydligt lägre än föregående år beroende på färre 
arrangemang, inget 70-årsjubileum, bussresan ersattes med besök på blåbärsodling i 
Kuddby och kväll i oktober ställdes in på grund av en dubbelbokad föreläsare. 
Årets aktiviteter har burit sina egna kostnader, midsommarfirandet, Östgötadagarna och 
gravsmyckningsdagen gav överskott medan funktionärsfesten och årsmötet står för de 
större underskotten. Medlemsavgifter och bidrag har inte täckt de löpande utgifterna då 
kostnaderna för el ökade kraftigt beroende på att ett element på museet av misstag förblev 
påslaget under första kvartalet 2017. 
Underhållskostnaderna för Kapperstad och kyrkoruinen har varit något högre än föregående 
år medan underhållskostnaden för museet varit lägre än 2016. 
 
Behållningen vid årets slut var 125 235 kronor. 

Balansräkning 2016-12-31 2017-12-31 Förändring

Insats Centrumlokalföreningen 3 700 3 700 0

Kassa 1 182 3 159 1 977

Plusgiro 65 517 60 453 -5 064

Bank 60 629 61 622 994

TILLGÅNGAR 131 028 128 935 -2 093

Varav kassa bank 127 328 125 235 -2 093

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital 124 195 130 528 6 332

Årets resultat 6 332 -1 593 -7 925

Förskott medlemmar 500 0 -500

SKULDER OCH EGET KAPITAL 131 028 128 935 -2 093

Resultaträkning 2016 2017 2017 jmf 2016

INTÄKTER

Årsavgifter 11 700 12 950 1 250

Arrangemang 57 402 10 485 -46 917

Lotterier 24 769 23 820 -949

Bidrag 13 000 12 000 -1 000

Övrigt 4 239 1 194 -3 046

SUMMA INTÄKTER 111 110 60 449 -50 662

KOSTNADER

Arrangemang 56 274 11 990 -44 284

Lotterier 13 743 12 068 -1 675

Hyror 3 800 1 600 -2 200

El 2 834 9 451 6 617

Underhåll 7 323 8 260 937

Annonser 3 745 3 733 -12

Försäkringar 5 354 5 539 185

Årsavgifter 1 236 1 216 -20

Bankkostnader 948 1 142 194

Övrigt 9 521 7 043 -2 478

SUMMA KOSTNADER 104 778 62 042 -42 736

Resultat 6 332 -1 593 -7 925  
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Slutord 
Det är dags igen att summera ett verksamhetsår i föreningen. Det har varit ett aktivt år med 
ett eller flera arrangemang varje månad. Styrelsen ber att få tacka alla som på olika sätt lagt 
ner ett stort arbete i föreningens många arrangemang och verksamheter under året. Tack 
vare Era idéer, Ert arbete och Ert engagemang kan vi fortsätta att utveckla föreningen. 
 

 
 
Vikbolandet 2018-02-05 
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Kristina Appelgren  
(ordförande) 

 Bo Larsson 
(vice ordförande) 
 
 
 

Eva Wessén 
(kassör) 
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(ledamot) 
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(ledamot) 
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(ledamot) 
 
 
 

Monica Helgesson  
(ledamot) 

 Björn Strömberg-Wisting 
(ledamot) 
 
 
 

Gunilla Östensson 
(ledamot) 

 Liselott Erlandsson 
(suppleant) 
 
 

 

Hans Svensson 
(suppleant) 

   

 
 


