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Styrelsen för Brännkyrka Hembygdsförening,
i Stockholm stad, får härmed överlämna
berättelsen för verksamhetsåret 2017.
Årsmötet 2017
Föreningens årsmöte hölls den 21 mars 2017 i Godtemplargården i Älvsjö. Traditionsenligt bjöd
föreningen på kaffe/te med hembakat bröd.
Inbjuden föreläsare var parkintendent Eva Wretling från Älvsjö Stadsdelsförvaltning som berättade om
”Älvsjös kulturhistoriska parker och skogar ur ett bevarandeperspektiv.” Ett samarbete med
studieförbundet SENSUS.

Styrelse
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Medlemsansvarig
Kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Anita Lundin
Evy Kjellberg
Monica Hansson
Eivy Harlén
Bo Larsson
Arne Lönnebring
Birgitta Björnlund
Inga-Lill Persson
Ing-Mari Laingren
Cate Andretzky

Hedersledamot

Alva Skoglund

Årsmötet omvalde till ordinarie revisorer för verksamhetsåret Torbjörn Erbe. Ann-Katrin Holmberg
har valts sedan tidigare för ytterligare 1 år. Till revisorssuppleant för 1 år valdes Birgitta Persson.
Till valberedning valdes Olle Andretzky (sammankallande), Tord Törnqvist och Anita Thisell.

Verksamhet
Föreningens geografiska verksamhetsområde omfattar Brännkyrka och Vantörs församlingar.
Söndagsöppet med kaffeförsäljning för medlemmar och andra har genomförts som vanligt. Under
söndagarna har föreläsningar och utställningar anordnats. Även i år genomfördes vandringar i Långbro
park och gamla Götalandsväg samt Långsjön. I januari bjöds söndagsvärdarna traditionsenligt på
lunch, på Lerkrogen, som tack för ett gott och värdefullt arbete.
Vi är speciellt glada åt att fler medlemmar har anmält sig till att bli söndagsvärdar.
Under året har ett nytt medlemsregister (VISMA) tillkommit. Ansvarig för detta är Eivy Harlén.
På Stockholms Läns museums databas ”Kulturarv Stockholm” (www.kulturarvstockholm.se) finns
många av föreningens bilder som därmed har frisläppts och gjorts tillgängliga för allmänheten.
Bildcirkeln har fortsatt sitt arbete med att gå igenom föreningens digitaliserade bildarkiv, som totalt
omfattar ca 3500 bilder. Något under 10-talet medlemmar har träffats vid 14 tillfällen och gått igenom
och kompletterat beskrivningarna till nästan 1000
bilder.
För fjärde året i rad deltog föreningen på Långbro
parkens dag en solig lördag i augusti. Två vandringar
anordnades. En som handlade om träden i parken med
ledning av Eva Innings och en som handlade om
sjukhusmiljön med ledning av Ing-Mari Laingren.
Dammen i Långbro park, troligen 1931.
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Föreningen beviljades, av stadsdelsnämnden, ett verksamhetsbidrag om 20 000 kronor för användning
i det årligen återkommande projekt ”Kultur i ögonhöjd”, med inriktning på barn i förskoleålder och
tidig skolålder. I år kontaktades föreningen av Johan Skyttesskolan för besök på hembygdsgården
Lerkrogen. Aktiviteten var koncentrerad till två veckor i oktober månad. Sammanlagt bokades ca 200
barn in under de veckor som projektet genomfördes. Innehållet i föreläsningarna byggde på
läroplanens ämnesmål för skolår 2 och 3. Könsfördelningen är relativt jämn mellan pojkar och flickor
såsom är fallet i en årskurs.
Det tidigare utarbetade konceptet följdes även i år med en anpassning till målgruppen och utgjordes av
tre stationer, uppbyggda kring ett tema såsom skolan, hemmet och hushållsföremål och vardagsliv sett
i ett historiskt sammanhang. Upplägget bygger på att barnen i mindre grupper besöker samtliga
stationer, där äldre föremål visas och förklaras. En stor fördel med Hembygdsgårdens "samlingar"
jämfört med exempelvis ett museums samlingar är att barnen kan hålla i saker, känna volym och vikt
samt prova skor, vilket man inte kan göra vid ett studiebesök på ett museum. Genom att målgruppen
var skolbarn användes en pedagogik som motsvarade deras förväntningar och kunskapsnivå. Övrigt
innehåll vid de olika stationerna är en kort berättelse om Brännkyrka Hembygdsförenings verksamhet
och syfte samt en historisk presentation av hembygdsgården Lerkrogen. Den unika Brännkyrkadräkten
presenterades kopplat till de traditioner som finns omkring svenska bygde- och folkdräkter.
Studiebesöken avslutas med ett samtal om barnens tankar kring besöket. Som minne av besöket får
barnen ett vykort.
Årets julmarknad, den första söndagen i december, var välbesökt. I år deltog även Älvsjö
Företagarförening vilket vi ser som en spännande början på något nytt.
Under året har styrelsen sett över stadgarna så att de upplevs som ett dokument av vår tid.
Förslaget kommer att föreläggas årsmötet 2018.
Vi har ökat antalet följare på föreningens Facebook, som Micael Ernstell ansvarar för. Det innebär att
vi kan nå ut till nya grupper som intresserar sig för hembygdsfrågor. Sociala medier ger också en
spridning till andra grupper än de traditionella kanalerna.
Ericssons bridgeklubb har även i år förlagt sina spelkvällar till Lerkrogen. Ytterligare några föreningar
av olika slag har hyrt lokaler hos oss för sina möten.
Föreningen har ett gott samarbete med biblioteket i Fruängen genom att de säljer föreningens
årsskrifter och därmed gör dem tillgänglig för fler.
Årets medlemsskrift med titeln Dra till skogs – Älvsjöskogens naturreservat, togs fram för att
manifestera många års arbete och beslutet att göra skogen till ett naturreservat. En projektgrupp
bestående av Anita Lundin, Anders Tranberg Evy Kjellberg, Eva Innings, Helena Stenbeck Nilsson,
Ing-Mari Laingren, Leif Gidlöf, Roland Berndt har utarbetat skriftens innehåll. Styrelsen vill framföra
ett tack till projektgruppen.
Den volym av ideellt arbete som styrelsen tillsammans med söndagsvärdar och cirkelledare har lagt ner
på föreningsverksamheten under året kan uppskattas till 1 500 timmar, vilket motsvarar en
heltidsanställd person. Denna insats är möjlig endast genom den glädje och tillfredsställelse man får av
sådant arbete. Sju styrelsemöten har genomförts under året.

Medlemmar
Föreningens medlemsantal var vid årets ingång 560 och vid dess utgång 580, dvs. en ökning med
20 personer. Medlemstalet vid årets utgång innefattade 9 hedersmedlemmar. Vår ständige medlem
Sven-Hugo Lindesten lämnade jordelivet i november. Familjen kontaktade föreningen för att efterhöra
möjligheten att skänka en gåva i samband med begravningen. Ett minneskort togs fram som i
fortsättningen kan användas i samband med en begravning.
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En reviderad medlemblankett har tagits fram som också ligger på hemsidan. Vi gläds åt att intresset för
ett medlemskap i föreningen är positivt.

Medlemsaktiviteter under året
Många har deltagit i vår verksamhet under året. I huvudsak har man besökt Lerkrogen på söndagarna, i
samband med någon programpunkt. Föreläsningar, vandringar och Kultur i ögonhöjd, samt
studiecirklarna har också medverkat till att många medlemmar och andra besökare besökt föreningens
verksamhet. Antalet besökare uppskattas till c a 1500 personer. Cirka 115 öppna arrangemang har
föreningen genomfört under året. I huvudsak genomförs föreningens verksamhet i samarbete med
SENSUS.

Utbildningsverksamheten - studiecirklar och föreläsningar
Under våren och hösten har studiecirkeln händernas kunskap fortsatt att samla deltagare kring gamla
och nya handarbetsformer, en uppskattad cirkel, som pågått under flera år. Gruppen har undersökt
möjligheten att skapa en väska till folkdräkten.
Därtill har vi genomfört studiecirklarna om bilder berättar, IT-kunskap och Att utarbeta en skrift.
Förutom de tre studiecirklarna med sammanlagt 45 deltagare som träffats vid 26 tillfällen, har ett stort
antal föreläsningar i samråd med studieförbundet SENSUS genomförts.

Information
Under året har tre medlemsbrev skickats ut.
På hemsidan finns dels allmän information om föreningen, hembygdsgården och vårt verksamhetsområde samt information om aktuella aktiviteter och projekt. Hemsidan hittar du på:
www.hembygd.se/brannkyrka och e-postadressen är: brannkyrkahembygd@telia.com.
Information om söndagsöppet har funnits på anslagstavlan vid Lerkrogen, på hemsidan och på publika
anslagstavlor i vårt område samt på informationstavlan i Medborgarhuset i Älvsjö. Dessutom har det
funnits information om söndagarnas föreläsningar i lokaltidningen.

Lerkrogen
Kersti-Britt Carlhammer har varit ansvarig för uthyrningen av Lerkrogen. Uthyrningen till lokala
föreningar och privatpersoner är konstant. Ansvaret för biblioteket har Birgitta Björnlund haft.

Samarbete
Samarbetet på Lerkrogen med Hägerstens Hembygdsförening har fortsatt i god anda. Föreningen har
samarbetat med Älvsjö Miljöråd i de frågor som berör vår verksamhet.
Samarbetet med Pro Active Center (PAC) har fortgått under året. Tyvärr avslutar de sin verksamhet
den 1 januari 2018 och därmed kommer inte föreningen att ha öppet på onsdagseftermiddagen. Vi kan
inte heller bedriva någon studiecirkelverksamhet inom IT-kunskapens område. Styrelsen har varit
mycket glad åt samarbetet som inneburit att föreningen också har fått hjälp med underhåll och städning
av Lerkorgen.
Styrelsen har varit involverad i ett samverkansprojekt med andra lokala föreningar som har gått under
namnet rädda Röda stugan. Än vet vi inte hur det går med huset. Vi har framfört att stugan har ett
värde som en ingång till naturreservatet Älvsjöskogen.

Motioner till årsmötet
Ingen motion hade inkommit i samband med årsmötet.

Ekonomi
Föreningens goda ekonomi är ett resultat av ett mycket stort antal ideella arbetstimmar som styrelseledamöter och andra medlemmar lägger ner under året.
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Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till resultat- och balansräkningen.
Föreningen har under året bytt bank från Nordea till Handelsbanken. Ett Swish-konto har öppnats för
att underlätta betalningen för besökare. Vidare pågår ett arbete med att hitta en bättre placering av
bankmedel.

Slutord
På riksstämman i maj månad antogs en ny vision för hembygdsrörelsen. Den fastställda visionen är
 En levande hembygd öppen för alla.
Speciella fokusområden är:
 vi ska värna kulturarvet över tid,
 vi ska vara en välkomnande rörelse som möter människors kulturarvsintresse,
 vi ska verka i lands- och stadsbygd,
 vi ska spela en aktiv roll för en hållbar samhällsutveckling.
Hembygdsföreningen bedriver ett aktivt folkbildningsarbete genom anordnande av studiecirklar,
föreläsningar, utarbetandet av skrifter och arbetet med ett växande bildarkiv, bl.a. i form av
digitalisering. Aktiviteterna ligger väl i linje med visionen och de olika fokusområdena. Styrelsen har
en ambition att föra ut föreningens verksamhet i samhället. Vi tar små steg åt rätt håll beroende på lust,
engagemang och kraft samt glädje.
Hembygden kan vara på flera platser, vilket berikar oss som individer men också innebär att
föreningen har goda möjligheter att på olika sätt synliggöra vårt kulturarv för fler. I ett geografiskt
område, som växer befolkningsmässigt, är det därför stimulerade att fler och fler blir medlemmar i
föreningen.
Ett speciellt tack till våra söndagsvärdar, likaså till ProActive Center. Utan söndagsvärdarnas
medverkan kan föreningen inte bedriva söndagsöppet för allmänheten och medlemmarna. PAC har
gjort det möjligt att även hålla öppet på onsdagarna samt har skött en rad praktiska göromål för
föreningen.
Vi vill också framföra ett tack till dem som gett oss gåvor och övriga som bidragit med ideella insatser.
Från Brännkyrka församling fick föreningen en kanonkula som nu kan beskådas av alla.

Styrelsen föreslår årsmötet
att

med godkännande lägga 2017 års verksamhetsberättelse till handlingarna,

att

fastställa balansräkningen omfattande 412 538 kronor

att

överföra årets resultat 8 403 kronor i ny räkning.

Älvsjö den 22 februari 2018
Anita Lundin

Evy Kjellberg

Cate Andretzky

Birgitta Björnlund

Monica Hansson

Eivy Harlén

Ing-Mari Laingren

Bo Larsson

Arne Lönnebring

Inga-Lill Persson
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EKONOMISK BERÄTTELSE

Resultaträkning
INTÄKTER
Medlemsavgifter
Gåvor
Lotterier
Lerkrogen
Bokförsäljning, filmer mm
Servering
Projekt och marknader
Tryckeribidrag
Övriga intäkter
Kommunala anslag
SUMMA INTÄKTER
KOSTNADER
Skolverksamheten
Årsskriften
Porto
Programverksamhet
Lerkrogen
Bokinköp mm
Servering
Styrelsen
Jubileumsfirande
Kontorskostnader och datakom
Medlemsavgifter andra organ
Lotterier
Förbrukningsinventarier
Biblioteksinköp
Underhåll av Lerkrogen
Övriga kostnader
Älvsjö Miljöråd
Projekt bildscanning
SUMMA KOSTNADER
RESULTAT FÖRE RÄNTOR

Utfall
2017

Budget
2017

75 000

Utfall
2016

Budget
2018

67 140

3 000
70 000
30 000
27 000
3 000
15 000
1 000
10 000

79 150
322
3 182
61 500
21 752
16 189
910
0
6 445
20 000

6 045
66 300
69 880
28 886
1 920
22 000
1 088
10 000

70 000
2 000
3 000
65 000
25 000
25 000
3 000
0
3 000
20 000

234 000

209 450

273 259

216 000

-1 000
-32 000
-10 000
-6 000
-80 000
-13 000
-8 000
-4 000

-80
-25 372
-16 600
-320
-78 235
-10 952
-5 402
-1 788

-1 000
-26 000
-14 000
-4 000
-78 000
-10 000
-7 000
-2 000

-30 000
-20 000
-2 000
-10 000
-2 000
-5 000
-1 000
-3 000
-2 000

-37 281
-17 360
-332
0
-200
0
-2 412
-2 400
-2 313

-655
-30 427
-8 725
-10 651
-77 047
-8 432
-7 170
-3 949
-6 440
-24 422
-17 917
-3 467
-9 925
0
-34 106
-419
-2 100
-1 126

-229 000

-201 047

-246 978

-207 400

5 000

8 403

26 281

8 600

5 000

8 403

26 281

8 600

-30 000
-18 000
-2 000
-5 000
-2 000
-3 000
-1 000
-2 400
-2 000

Räntor
RESULTAT

6

Balansräkning

31.12.2017

31.12.2016

TILLGÅNGAR
Likvida tillgångar
Kassa
Bankmedel
Summa likvida medel

1 482
379 781
381 263

300
402 885
403 185

31 275
0
31 275

950
0
950

0
0

0
0

412 538

404 135

0
1 900
1 900

0
1 900
1 900

402 235
8 403
410 638

375 954
26 281
402 235

0
0

0
0

Summa eget kapital och reservationer

410 638

402 235

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL

412 538

404 135

Fordringar
Kundfordringar
Diverse fordringar
Summa fordringar
Anläggningstillgångar
Inventarier
Summa anläggningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

SKULDER OCH EGET KAPITAL
Kortsiktiga skulder
Leverantörer
Övriga kortsiktiga skulder
Summa kortsiktiga skulder
Eget kapital och reservationer
Eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
Reservationer
Reservationer
Summa reservationer
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REVISIONSBERÄTTELSE
Undertecknade, av Brännkyrka Hembygdsförening för räkenskapsåret 2017 utsedda revisorer, får efter
utfört uppdrag avge följande revisionsberättelse.
Revisionen har utförts enligt god revisionssed. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i
rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innebär att
granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision
ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den
samlade informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden för
att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller personal är ersättningsskyldig mot föreningen eller på
annat sätt handlat i strid mot svensk lag eller god redovisningssed.
Vi anser att vår revision ger oss rimlig grund för våra uttalanden enligt nedan.
Årsredovisningen har upprättats enligt god redovisningssed och vi anser inte att styrelseledamöterna
vidtagit någon åtgärd eller gjort sig skyldiga till någon försummelse som enligt vår bedömning kan
föranleda ersättningsskyldighet.
Vi föreslår:
-

att resultaträkningen och balansräkningen för föreningen fastställs
och
att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret

Älvsjö, 2018-03-01
Torbjörn Erbe

Ann-Katrin Holmberg

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL PERSONVAL 2018
Val av ordförande för 1 år

Anita Lundin

omval

Val av ledamöter för 2 år:

Birgitta Björnlund
Evy Kjellberg
Bo Larsson
Arne Lönnebring

omval
omval
omval
omval

Håkan Jonsson
Håkan Jarmar
Rune Boman

nyval
nyval
nyval

Följande ledamöter har 1 år kvar av mandatperioden:
Ing-Mari Laingren, Inga-Lill Persson, Eivy Harlén, Cate Andretzky och Monica Hansson

Val av revisor för 2 år
Revisor med 1 år kvar

Ann Katrin Holmberg

omval

Torbjörn Erbe

Val av revisorssuppleant för 1 år

Birgitta Persson

omval

Val av valberedning för 1 år

Olle Andretsky
Anita Thisell
Christer Benzer

omval
omval
nyval
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VERKSAMHETSPLAN 2018
Under året kommer föreningen att arbeta med följande fokus och intresseområden.

1. Vidmakthålla och förstärka hembygdskänslan.
Genomföra ”Kultur i ögonhöjd” för förskolebarn och de yngsta skolbarnen under en eller ett par veckor
under hösten. Konceptet som prövats under sju år fortgår, vilket innebär att tre stationer byggs upp – skola,
vardagsliv och hantverk – för att främja kunskapen om hembygden och gamla traditioner. För- och
grundskolorna i Älvsjö stadsdelsområde bjuds in genom brev. Marknadsföreningen sker genom direktinformation och genom de upparbetade kanaler som finns.
Genomföra söndagsöppet med föreläsningar eller utställningar på Lerkrogen varje söndag under
skolterminerna samt att anordna vandringar med guidning inom vårt geografiska område.
Ta emot olika grupper och berätta om Brännkyrka socken och utvecklingen till dagens samhälle. Även
delta i olika evenemang där hembygdsfrågor diskuteras.
Genomföra utställningar, föredrag och seminarier samt studiecirklar om frågor med anknytning till
föreningens verksamhet. Fortsätta med studiecirklarna i dokumentation av bildarkivet.
Genomföra aktiviteter som vänder sig till olika grupper i samhället, barn, äldre, nyinflyttade för att stärka
hembygdskänslan och attrahera nya medlemmar.
Genomföra en loppis under våren och en julmarknad i november – december månad.

2. Stimulera till hembygdsforskning
Inventeringen av föreningens bestånd av böcker och andra skrifter, handlingar, kartor, bilder och föremål
fortsätter under året. Succesivt exponera de digitaliserade fotografierna, ca 3 500, på webben genom
avtalet som tecknats med Kollektivt kulturarv och Stockholms Läns Museum.
3. Samarbeta med andra organisationer
Vidmakthålla ett gott samarbete med hembygdsföreningarna i Söderort och med andra organisationer i
Älvsjö.
4. Informera om hembygden
Kontinuerligt uppdatera föreningens hemsida med ny information och aktiviteter. Fortsätta med
utvecklingen av våra insatser på sociala medier.
Skicka information om verksamheten till de lokala tidningarna för införande under ”På Gång”
Utarbeta ett vår- och ett höstprogram.
Affischera på Föreningsanslagstavlorna om programverksamheten.

5. Sprida information och utarbeta tryckta skrifter
Producera en årsskrift med fokus på gamla kartbilder. Påbörja arbetet med en årsskrift för 2019.
Ge ut minst 2 medlemsbrev under året.
Få till stånd en aktuell e-post funktion till medlemmarna för snabbare information.

6. Bevaka samhällsfrågor
Löpande besvara remisser med olika inriktningar som berör föreningens verksamhet.
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VERKSAMHETSINRIKTNING
1. Målsättning
Enligt stadgarnas § 2 är föreningens ändamål sammanfattade i 3 -att satser:
 Att värna om hembygdens nuvarande och framtida miljö, dess kulturminnen, naturvårdsområden
samt ut historisk och kulturell synpunkt värdefulla traditioner.
 Att främja kunskapen om hembygden.
 Att genom samverkan med andra arbeta för hembygdsrörelsens syften.
Detta har utvecklats och specificerats enligt följande:
 Att fornlämningar av kulturhistoriskt värde bevaras och vårdas.
 Att byggnader och andra föremål från äldre tider på ett pietetsfullt sätt bevaras för kommande tider.
 Att området ej förvanskas eller förslummas och att identiteten bibehålls.
 Att hembygdsforskningen uppmuntras och att skrifter i ämnet utges samt att nutiden dokumenteras i
ord och i bild.
 Att hembygdskänslan hålls levande genom föreläsningar, möten och visning av kulturella föremål.

2. Verksamhetsområde
Enligt stadgarnas §1 specificeras föreningens verksamhetsområde enligt följande:
Verksamhetsområdet omfattar i huvudsak Brännkyrka och Vantörs församlingar.
En ny distriktsindelning av Sverige infördes 1 jan 2016, baserad på kyrkans församlingsindelning,
bestående av 2 523 distrikt med namn efter motsvarande församling enligt indelningen 1 jan 2000.
Distrikten är inordnade under landskap (ej län) och skall vara bestående (landskap kan inte förändras, vilket
däremot län kan göra). I de fall då församlingen inte överensstämmer med förhållandet 1 jan 2000 anges
socken. Den nya indelningen återspeglas i det förslag till reviderade och moderniserade stadgar som
föreläggs årsmötet 2018 för ett första beslut.

3. Verksamhetsinriktning 2019 - 2021
Under 2019 – 2021 kommer föreningen att fortsätta sitt arbete på i huvudsak samma sätt som tidigare år
med följande fokus och intresseområden, i förkommande fall genom årligen återkommande aktiviteter.

1. Vidmakthålla och förstärka hembygdskänslan.
Vår hembygdsgård, Lerkrogen, skall utgöra ett nav i kontakten mellan medlemmarna inbördes, mellan
föreningen och dess samarbetspartners samt mellan föreningen och allmänheten.
Genomföra söndagsöppet på Lerkrogen under större delen av året, med kaffeservering, utställningar,
föredrag och seminarier om frågor med anknytning till föreningens verksamhet.
Genomföra ”Kultur i ögonhöjd” för för- och skolbarn ett par veckor under hösten förutsatt att Stadsdelsnämnden beviljar sökta bidrag. Konceptet som prövats under många år fortgår, vilket innebär att tre
stationer byggs upp – skola, vardagsliv och hantverk – för att främja kunskapen om hembygden och gamla
traditioner. För- och grundskolorna i Älvsjö stadsdelsområde bjuds in genom brev. Marknadsföreningen
sker genom direktinformation och genom de upparbetade kanaler som finns.
Genomföra aktiviteter som vänder sig till olika grupper i samhället, barn, äldre, nyinflyttade för att stärka
hembygdskänslan och attrahera nya medlemmar. Ta emot grupper och berätta om Brännkyrka socken och
utvecklingen till dagens samhälle. Även delta i olika evenemang där hembygdsfrågor diskuteras.
Fortsätta med uppbyggnaden av vårt bildarkiv och komplettera detta med gamla och nya bilder. Föreläsa
om olika aktiviteter inför andra hembygdsföreningar och allmänheten.
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Lerkrogen skall i mån av tillgänglighet användas för uthyrning av ett eller flera rum till medlemmar och
utomstående föreningar för samkväm, möten och andra ändamål som främjar hembygdsföreningens
anseende och därmed dess ändamål.
Genomföra en loppis under våren och en julmarknad i november – december månad.

2. Stimulera till hembygdsforskning
Föreningens bestånd av böcker och andra skrifter, handlingar, kartor, bilder och föremål ska även
fortsättningsvis inventeras, organiseras, förtecknas och tillgängliggöras genom i första hand digitalisering
där så är lämpligt. Exponera de digitaliserade fotografierna, c a 3 000, genom avtalet som tecknats med
Kollektivt kulturarv och Stockholms Läns museum.
Uppmuntra medlemmar att lämna bidrag till hembygdsföreningen i form av texter, bilder, tidningsklipp,
föremål och dokument som belyser ortens utveckling och tradition.
Forskarrummet ska hållas tillgängligt för medlemmar och andra intresserade på tider som anpassas till
aktuella behov.

3. Samarbeta med andra organisationer
Föreningen ska verka för att skapa och samarbete med andra organisationer, där detta kan komplettera och
stödja föreningens arbete eller ändamål till exempel Stockholms Läns Hembygdsförbund, Länsmuseet,
Föreningsarkiven i Stockholms Län (FSL) och närliggande hembygdsföreningar som t.ex. Enskede-Årsta,
Hägerstens Hembygdsförening och Farsta Hembygdsförening, Huddinge samt boendeföreningar,
företagarföreningen i Älvsjö, skolor och förskolor i området samt Stadsdelsförvaltningen.
Vidmakthålla ett gott samarbete med andra organisationer i Älvsjö.

4. Sprida information och utarbeta tryckta skrifter
Årligen producera en årsskrift med fokus på ett aktuellt historiskt område i linje med föreningens ändamål.
Ge ut minst 2 medlemsbrev.
Kontinuerligt uppdatera föreningens hemsida med ny information och aktiviteter.
Skicka information om verksamheten till lokaltidningarna för införande under ”PåGång” (motsv.). Utarbeta
ett vår- och ett höstprogram med föreläsningar som berör aktuella ämnen inom föreningens verksamhet.
Affischera på föreningsanslagstavlorna i området med aktuell information om föreningens program.
Succesivt öka användningen e-post till medlemmarna för snabbare informationsspridning. Vidareutveckla
användningen av sociala medier för kommunikation och information till medlemmar och allmänhet.
Skapa en möjlighet för medlemmarna att erhålla direktinformation från länsförbundet.

5. Bevaka samhällsfrågor
Löpande besvara remisser av olika slag som berör föreningens verksamhet och ändamål.

Solberga gamla skola byggd 1903
ca 200 m V om Brännkyrka Kyrka.
Skolan revs 1969.
Fotot från Christer Henriksson.
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FÖREDRAGNINGSLISTA
Sid

1.

Årsmötets öppnande

2.

Val av ordförande för årsmötet.

3.

Val av sekreterare för årsmötet.

4.

Val av två personer att jämte mötets ordförande justera protokollet.

5.

Fråga om årsmötet är stadgeenligt utlyst.

6.

Fastställande av röstlängd.

7.

Styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse.

8.

Revisorernas berättelse.

9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

10.

Fastställande av årsavgifter.
För 2019 föreslås 220 kr för enskild medlem vilket inkluderar fyra nummer per år av
tidskriften Ledungen
För sambo/familjemedlem i samma hushåll 100 kronor, (oförändrat).

11.

Fastställande av budget för innevarande räkenskapsår.

6

12.

Val av ordförande för kommande verksamhetsår. (1 år).

8

13.

Val av ordinarie styrelseledamöter.(minst åtta och högst tolv ledamöter)

8

14

Val av revisorer för kommande verksamhetsår.

8

15.

Val av ledamöter i valberedningen för kommande verksamhetsår.

8

16.

Behandling av motioner.

17.

Behandling av förslag från styrelsen.
a) Reviderade stadgar för föreningen.
b) Verksamhetsplan 2018
c) Verksamhetsinriktning 2019 – 2022

18.

2, 6, 7
8

Utskick
9
10

Årsmötets avslutande.

Lerkrogen 1961 på sin ursprungliga plats vid
Götalandsvägen ca 200 m VNV om Brännkyrka
Kyrka. Huset revs 1968 för att ge plats åt
Åbyvägen. Det återuppfördes 1986 på sin
nuvarande plats i Älvsjö Centrum.
Foto: Å. Granqvist.
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