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Verksamhetsberättelse 2020 för Björkekinds hembygdsförening 
(HBF) 
Styrelsen för Björkekinds HBF får härmed redovisa sin berättelse för 2020. 

Styrelsen 
2020 års årsmöte fick ställas in på grund av Corona-pandemin. I tur att avgå ur styrelsen var 
Bo Larsson, Cecilia Jonsson, Hans Svensson och Gunilla Östensson. Valberedningens 
förslag var omval på samtliga för en tid om två år, vilket också berörda sagt ja till inför det 
planerade årsmötet. Med detta som bakgrund och av praktiska skäl har styrelsen arbetat 
vidare enligt nedanstående sammansättning. Botvid Karlsson hade inför årsmötet bett om att 
få lämna posten som revisorssuppleant, där hade valberedningen Nisse Berglund på förslag 
som efterträdare. Förhoppningen är att kunna ta retroaktivt beslut om dessa val på 2021 års 
årsmöte. 
 

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 och/eller Nisse Berglund 

Valberedning Bengt-Erik Berglund (sammankallande) och Kristina Svensson 

  

 

Samtliga funktionärer som valdes på årsmötet 2019 har också arbetat vidare under 2020 
utifrån rådande förutsättningar. 
 
Styrelsen har under året haft 7 stycken protokollförda möten.  
 

Medlemmar och medlemsavgift 
Per 2020-12-31 hade föreningen 277 medlemmar 12 medlemmar har lämnat föreningen och 
12 nya medlemmar hälsas välkomna. Under året har styrelsen utsett Janne och Barbro 
Pettersson till hedersmedlemmar. Föreningen har därmed totalt 12 hedersmedlemmar.  
Medlemsavgiften för 2020 har varit 50 kronor per person. 
 

Verksamhet 

Gökotta 

2020 års gökotta genomfördes en kylslagen 17 maj, tillsammans med Östra Ny kyrka i 
Prästens Park bakom kyrkan., där de ca 20 deltagarna fick höra historien om kyrkoherde 
Een som anlade parken under andra halvan av 1800-talet. I parken finns förutom ett 
hundratal olika växtarter och en fornlämning av stensättningstyp. Här finns också två 
runristningar från kyrkoherde Eens tid. 
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Festkommittén 

Ansvarig: Bengt-Åke Johansson, Ann-Charlotte Beijersand, Gun-Britt Boström, Magnus 
Svensson, Pernilla Lang och John Karlsson. 
Under 2020 har festkommittén arrangerat följande aktiviteter: 

• 12 januari julgransplundring i Björksätter med ca 40 barn och 35 vuxna. En plundring 
på sedvanligt vis med fika, lotterier, dans kring granen och besök av tomten. 
Cirkusartisten Benjamin överraskade på styltor utklädd till julgran. 

Museet 

Museivärdar: Barbro och Jan Pettersson, Siv Nilsson, Karin Fried och Bengt-Erik Berglund. 
Under året har inga aktiviteter, på grund av Corona-pandemin, mer än styrelsemöten kunnat 
hållas i museet.  
 
Museet behöver rustas upp och där bl.a. vindskivor, fönster, fasad, trapphus, el och element 
behöver åtgärdas. En arbetsgrupp behövs för att hitta finansiering och leda arbetet. 

Städgruppen 

Ansvarig: Catharina Fyhr 
Catharina har organiserat och samordnat städning av museet och alla som städar museet 
har även i år gjort ett mycket fint arbete trots att museet stått oanvänt.  

Kapperstad 

Värdar: Leif Gustavsson, Gunilla Nensén-Johansson, Bengt-Åke Johansson och Bengt 
Wessén.  
Under sommaren 2020 har vi renoverat flaggstången med fundament. Huset har fått ny 
panel på baksidan, hängrännor och rödfärg. En sanering har genomförts av en 
saneringsfirma för att få bort hästmyrorna i stockarna på husets framsida och är nu 
förhoppningsvis borta. Taket på förrådet har färdigställts.  

• 13 maj, var den sedvanliga arbetskvällen med vår-röjning runt stugan. 

• I samband med arbetskvällen utsågs Barbro och Janne Pettersson till 
hedersmedlemmar. Barbro närvarade när nomineringen lästes upp och 
överlämnades tillsammans med en blomma.  

• 22 augusti, slöt ca 30 glada gäster upp till årets grillfest. Det blev grill, fika och 
frågesport i vackert väder.  

Styrelsen vill passa på och tacka alla som har bidragit med och kring stugan, ingen 
nämnd och ingen glömd men ni gör ett fantastiskt fint arbete allihop. 

Å kyrkoruin 

Ansvarig: Kent och Catarina Karlsson har skött det löpande underhållet med gräsklippning, 
tömning av sopor mm.  

• 23 april och 17 oktober var det arbetsdagar med röjning av buskar och ris kunde 
eldas. 

• Malin Pernes höll fyra yoga-tillfällen i juli vid ruinen till förmån för föreningen. 
Deltagarnas skänkta pengar gick till föreningens renovering av flaggstången vid 
Kapperstad. 

• 3 oktober ordnade styrelsen med hjälp av festkommittén ”Eftermiddag i oktober” vid Å 
kyrkoruin. Cirka 30 personer deltog och fick en eftermiddag med tipspromenad, lekar, 
föredrag om ruinens historia, grillad korv och fika. Eftermiddagen avslutades med 
Norrköpings ungdomscirkus eldshow. 
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Kyrkoruinen har varit ett välbesökt utflyktsmål under hela året med allt från sällskap med 
veteranbilar, LRF till stunden med glögg och pepparkakor på julafton.  

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 2020 fanns nio 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. Även Arkiv och historieföreningens årsmöte ställdes in 
2020 och arkivet har inte kunnat hålla öppet på sina ordinarie öppettider. 

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 haft julgransplundring i Björksätters gamla skola. 

Revisorer 

Föreningens revisorer är Torsten Tinglöv och John Karlsson. Revisorssuppleant är Botvid 
Karlsson och Nisse Berglund.  

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 

Den 15 februari ordnade styrelsen årets funktionärsfest i församlingshemmet i Kuddby. Det 
bjöds på ärtsoppa med punsch, kaffe och underhållning med musik-quiz till dragspelsmusik 
av Clas Malm.  
Styrelsens förslag till årsavgift för 2021 är oförändrad dvs. 50 kronor per person och 
familjemedlemmar under 15 gratis. 
 

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 
Behållningen i kassa och bank vid årets ingång var 136 640 kronor, årets underskott blev 
15 062 kronor och behållningen vid årets utgång var 121 528 kronor. 
Det minskade bidraget på 7 500 kronor beror på att vi 2019 fick ett extra engångsbelopp för 
att grusa upp parkeringen vid Å kyrkoruin. 
Årets underskott beror främst på inställda aktiviteter och att genomförda aktiviteter har gått 
med underskott på totalt -10 191 kronor. Underhållskostnaderna har ökat med 12 969 kronor. 
Årets underhållsarbeten vid Kapperstad uppgick till totalt 16 123 kronor. 
 

 
 
 
 

Balansräkning 2019-12-31 2020-12-31 Förändring

Insats Centrumlokalföreningen 3 700 3 700 0

Kassa 4 176 321 -3 855

Bankgiro/konto 69 902 57 498 -12 404

Bank 62 562 63 709 1 147

TILLGÅNGAR 140 340 125 228 -15 112

Varav kassa bank 136 640 121 528 -15 112

SKULDER OCH EGET KAPITAL

Eget kapital 134 457 140 140 5 683

Årets resultat 5 683 -15 062 -20 745

Förskott medlemmar 200 150 -50

SKULDER OCH EGET KAPITAL 140 340 125 228 -15 112

Resultaträkning 2019 2020 2019 jmf 2018

INTÄKTER

Årsavgifter 12 900 13 000 100

Arrangemang 16 217 2 349 -13 868

Lotterier 22 333 10 405 -11 928

Bidrag 20 500 13 000 -7 500

Övrigt 300 2 700 2 400

SUMMA INTÄKTER 72 250 41 454 -30 796

KOSTNADER

Arrangemang 14 401 11 584 -2 817

Lotterier 10 925 5 682 -5 243

Hyror 3 400 950 -2 450

El 6 346 3 226 -3 120

Underhåll 8 278 21 247 12 969

Annonser 2 362 2 336 -26

Försäkringar 6 225 6 846 621

Årsavgifter 1 352 1 308 -44

Bankkostnader 1 101 1 258 157

Övrigt 12 177 2 079 -10 098

SUMMA KOSTNADER 66 567 56 516 -10 051

Resultat 5 683 -15 062 -20 745
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Slutord 
 
Vi i styrelsen vill tacka alla som på något sätt har deltagit i vår verksamhet så att vår förening 
kan leva vidare trots pandemi och att vi kan få träffas under 2021. Håll avstånd och var rädda 
om varandra. 

 
 
Vikbolandet 2021-01-23 
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Bo Larsson  
(ordförande) 

 Cecilia Jonsson 
(vice ordförande) 
 
 
 

Eva Wessén 
(kassör) 

 Monica Helgesson 
(ledamot) 
 
 
 

Lise-Lott Erlandson 
(ledamot) 

 Catarina Karlsson 
(ledamot) 
 
 
 

Hans Svensson 
(ledamot) 

 Gunilla Östensson 
(ledamot) 
 
 
 

Bert Karlsson 
(suppleant) 

 Magnus Svensson 
(suppleant) 
 
 

 


