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Verksamhetsberättelse 2019 för Björkekinds hembygdsförening 
(HBF) 
Styrelsen för Björkekinds HBF får härmed redovisa sin berättelse för 2019. 

Styrelsen 

Ordförande Bo Larsson 

Vice ordförande Cecilia Jonsson  

Kassör Eva Wessén 

Ledamöter Lise-Lott Erlandson, Monica Helgesson, Catarina Karlsson, Hans Svensson, 

Gunilla Östensson 

Suppleanter Bert Karlsson, Magnus Svensson 

Revisor John Karlsson, Torsten Tinglöv 

Revisorssuppleant Botvid Karlsson 

Valberedning Bengt-Erik Berglund (sammankallande) och Kristina Svensson 

  

 

Styrelsen har under året haft 10 stycken protokollförda möten.  
 

Medlemmar och medlemsavgift 
Per 2019-12-31 hade föreningen 277 medlemmar, vilket är en minskning med 11 
medlemmar jämfört med föregående år. Under året har en ny hedersmedlem Kristina 
Appelgren utsetts och föreningens hedersmedlem Folke Sandell har avlidit. Föreningen hade 
per 31 december totalt 10 hedersmedlemmar.  
Medlemsavgiften för 2019 har varit 50 kronor per person. 
 

Verksamhet 

Gökotta 

2019 års gökotta arrangerades av Tåby hembygdsförening vid Beatelund, där de ca 30 
deltagarna fick höra den intressanta historien om gården och tegelbruket.  

Festkommittén 

Ansvarig: Bengt-Åke Johansson, Ann-Charlotte Beijersand, Gun-Britt Boström, Magnus 
Svensson, Pernilla Lang och John Karlsson. 
Under 2019 har festkommittén arrangerat följande aktiviteter: 

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

 20 juni, midsommarfirande i Björksätter med dans runt stången, kaffeservering, 
fiskdamm och lotterier.  

 10 oktober, ”Kväll i oktober” med författaren Yvonne Beckman som berättade om sin 
bok ”Att ta sig ett barn” som utspelar sig på Vikbolandet under sent 1800-tal och en 
bit in på 1900-talet.  

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

Museivärdar: Barbro och Jan Pettersson, Siv Nilsson, Karin Fried och Bengt-Erik Berglund.  

 Även detta år ordnade styrelsen en funktionärsfest som gick av stapeln den 9 februari 
i församlingshemmet och på museet. Det bjöds på soppa, kaffe och underhållning 
med musik-quiz. Festen är ett sätt från styrelsen och föreningen att visa uppskattning 
till alla förtroendevalda som lägger ner mycket ideellt arbete för att föreningen ska 
förbli en aktiv och trivsam förening. Det är även ett tillfälle för alla förtroendevalda att 
träffas och umgås utan att ha ett uppdrag för kvällen. 

 8 april höll Arkiv och Historieföreningen sitt årsmöte på museet. 

 7-8 september, under Östgötadagarna besökte många museet och såväl nära och 
långväga besökare var på museet för första gången. I museet serverades kaffe och 
kaka. Årets utställning i församlingshemmet hade tema ”Utflykt genom tiderna”. Här 
kunde besökarna hitta föremål och bilder från t.ex. cykel-, camping-, skid-, fiske- och 
fjällutflykter. Allt material fick vi som vanligt låna av våra medlemmar. 

 1 november, på gravsmyckningsdagen var det traditionsenligt öppet hus med 
kaffeservering.  

Museets vindskivor behöver målas och hängrännor rensas. Då det är ett arbete på hög höjd 
och med lift har styrelsen beställt arbetet från en målerifirma som ska genomföra det under 
2020. Under hösten har vi haft problem med att elementen slår ifrån och inte blir varma och 
vi har även konstaterat att trappan upp till första våningen har satt sig och behöver åtgärdas.  

Städgruppen 

Ansvarig: Catharina Fyhr 
Catharina har organiserat och samordnat städning av museet och alla som städar museet 
har som vanligt gjort ett mycket fint arbete.  

Kapperstad 

Värdar: Leif Gustavsson, Gunilla Nensén-Johansson, Bengt-Åke Johansson och Bengt 
Wessén.  
Under året har arbetet fortsatt med underhåll där bl.a. fortsatt renovering av gärdesgård, ena 
sidan av taket på förrådet lades om och dasset målades utvändigt. 

 7 maj, var den sedvanliga arbetsdagen med vårröjning runt stugan. 

 14 juli höll Västra Vikbolandets församlings friluftsgudstjänst. 

 10 augusti, slöt ca 40 glada gäster upp till årets grillfest. Det blev grill, frågesport och 
Mölkky-spel.  

Å kyrkoruin 

Ansvarig: Kent och Catarina Karlsson har skött det löpande underhållet med gräsklippning, 
tömning av sopor mm. Kyrkoruinen har varit välbesökt utflyktsmål under året.  

 23 april var det arbetsdag med röjning av buskar. 

 30 juni höll Västra Vikbolandets församling friluftsgudstjänst. 

 I augusti höll vår medlem Malin Pernes några yoga-tillfällen vid ruinen. 

 Föreningen har under året fått ett engångsbidrag från Länsstyrelsen till parkeringen, 
som fick nytt grus på upp och nerfarterna. Ett nytt sexårigt bidrag för att underhålla 
marken runt ruinen, beviljades och föreningen har därmed åtagit sig att fortsätta att 
hålla marken öppen runt ruinen.  

  



Björkekinds Hembygdsförening, Vikbolandet 2019 

 
 

      Sida 3 av 5 

 

Lotterikontrollant 

Ansvarig: Torsten Tinglöv, John Karlsson (suppleant). 
100-Lotteriet dras en gång per år.  Det är 12 dragningar en för varje månad och sex vinster 
per månad lottas ut. En stycken 200 kronors vinst och fem stycken 50 kronors vinster. Vid 
utgången av 2019 fanns fem lediga lotter och eventuella vinster på dessa lotter tillfaller 
föreningen. 

Arkiv och historieföreningen 

Hembygdsföreningens representanter: Hans Svensson ordinarie och Bo Nygren suppleant. 
Arkivet finns vid Åkerliden i Kuddby. 

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: Karin Fried, Catarina Karlsson, Bosse Larsson, 
Bengt Wessén, Eva Wessén och Kristina Appelgren (suppleant). 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, John Karlsson och Botvid Karlsson (suppleant). De 
delges föreningens protokoll och i samband med revisionen kontrolleras bankkonto och 
kassa. 

Nationaldagsfirande 

Karin Fried, Ninna Nossbring och Bosse Larsson representerade föreningen och deltog i 
fanborgen vid nationaldagsfirandet i Tåby kyrka. 

Hemsida- och Facebook 

Ansvarig: Eva Wessén och Cecilia Jonsson 
På hemsidan och Facebook hittar du information om och vad som är aktuellt i föreningen 
www.bjorkekind.se och på Facebook söker på Björkekinds hembygdsförening. Alla bidrag 
kan sändas till föreningens mailadress info@bjorkekind.se eller lämnas till någon i styrelsen. 

Övrigt 

Under 2019 har styrelsen gjort en översyn av föreningens försäkringar. 
Egendomsförsäkringen och brandförsäkring har utökats från att endast ha omfattat Museet 
till att nu även omfatta Kapperstadstugan. Vi har även tittat på att eventuellt teckna en 
gruppolycksfallsförsäkring för föreningens medlemmar i händelse av olycka i samband med 
föreningens aktiviteter. Priset för en sådan olycksfallsförsäkring är relativt hög och enligt 
Länsförsäkringar är det ovanligt att föreningar motsvarande vår förening tecknar en sådan 
försäkring utan de hänvisar till den enskilde medlemmens olycksfallsförsäkring. Styrelsen 
fattade därmed beslut om att inte teckna någon gruppolycksfallsförsäkring. 

Valberedningen 

Valberedningen som tacksamt tar emot tips på nya funktionärer består av Bengt-Erik 
Berglund och Kristina Svensson.  

http://www.bjorkekind.se/
mailto:info@bjorkekind.se
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Ekonomi 
Årets överskott blev 5 683 kronor vilket är 160 kronor mer 2018. 
Arrangemangen har sammanlagt genererat ett överskott på 8 604 kronor, där 
midsommarfirandet bidrog med det största överskottet på 6 638 kronor.  
Julgransplundring, funktionärsfesten och årsmötet är de aktiviteter som går med underskott. 
Övriga kostnader har ökat bl.a. på grund av att inköp av porto till 2020 års medlemsutskick 
då priset på porto skulle höjas kraftigt vid årsskiftet, valde vi att köpa in dem i förskott. Det 
har även gjorts inköp av kontorsmaterial till museet, vilket inte skett på länge. 
Behållningen vid årets slut var 136 640 kronor. 
 

 
 
De senaste åren har efterfrågan på Swish ökat och styrelsen har under det gångna året 
undersökt möjligheterna och kostnaderna för att kunna hantera Swish. För att få en bra 
helhetslösning beslutade styrelsen att gå från att ha två banker Länsförsäkringar bank och 
Nordea till att samla allt i Länsförsäkringar bank från och med 2020. 
 

Balansräkning 2018-12-31 2019-12-31 Förändring

Insats Centrumlokalföreningen 3 700 3 700 0

Kassa 8 044 4 176 -3 868

Plusgiro 60 280 69 902 9 622

Bank 62 533 62 562 29

TILLGÅNGAR 134 557 140 340 5 783

Varav kassa bank 130 857 136 640 5 783

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital 128 935 134 457 5 522

Årets resultat 5 523 5 683 160

Förskott medlemmar 100 200 100

SKULDER OCH EGET KAPITAL 134 558 140 340 5 782

Resultaträkning 2018 2019 2019 jmf 2018

INTÄKTER

Årsavgifter 13 550 12 900 -650

Arrangemang 39 216 16 217 -22 999

Lotterier 21 767 22 333 566

Bidrag 12 000 20 500 8 500

Övrigt 1 329 300 -1 029

SUMMA INTÄKTER 87 862 72 250 -15 612

KOSTNADER

Arrangemang 31 315 14 401 -16 914

Lotterier 10 221 10 925 704

Hyror 4 950 3 400 -1 550

El 4 479 6 346 1 867

Underhåll 10 539 8 278 -2 261

Annonser 7 032 2 362 -4 670

Försäkringar 5 674 6 225 551

Årsavgifter 1 328 1 352 24

Bankkostnader 1 130 1 101 -29

Övrigt 5 671 12 177 6 506

SUMMA KOSTNADER 82 339 66 567 -15 772

Resultat 5 523 5 683 160
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Slutord 
 
Vi i styrelsen vill framföra ett tack för det gångna året och önskar att 2020 kommer att bli ett 
lika givande och framgångsrikt år för hembygdsföreningen. 

 
 
Vikbolandet 2020-03-02 
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