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Förvaltningsberättelse
Styrelse
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Ekonomiansvarig
Ledamot, ansvarig hemsidan
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Adjungerad

Inga-Britt Ericson
Ola Wikström
Bengt E Andersson
Catharina Fors
Ricky Eriksson
Rickard Arvidsson
Bo Björnspjut, avgick 2018-02-06
Maria Johansson
Birgitta Strömbäck, avgick i februari 2018
Solveig Pettersson

Händelser under verksamhetsåret
Paltfest
Verksamhetsårets första begivenhet var paltfesten den 25 januari 2018 på Restaurang Lövholmen,
Lövholmsvägen 2, Liljeholmen. Det var 82 gäster som avnjöt god palt från Margareta Erikssons
cateringfirma på Brännkyrkagatan och lyssnade på professor Fredrik Elgh från Umeå.
Fredrik berättade om Umeåprästen och botanikern Pehr Stenberg (1758 - 1824) som skrev
dagbok/levernesbeskrivning under hela sitt vuxna liv. Det blev ett verk på totalt nästan 5 000 sidor
som tar oss rakt in 1700-talet.

Årsmöte
Årsmötet hölls den 8 april 2018 på restaurang Klein’s Marsal på David Bagares gata 23. Till
årsmötet kom 70 medlemmar och gäster. Årsmötesförhandlingarna leddes av Ulf Öqvist. Till
sekreterare utsågs Bengt E Andersson.
Efter årsmötesförhandlingarna berättade Elisabeth Sinclair, projektledare för Norrbotniabanan om
“Norrbotniabanan - den största strukturella förändringen på över 100 år i norr”. R
 ubriken skvallrar
om något mer än en 27 mil lång järnväg. Järnvägen blir viktig för gods- och persontrafiken, men än
viktigare för utvecklingen och tillväxten framöver.
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Surströmmingsfest
Den  5 september 2018 ordnades den traditionsenliga surströmmingsfesten på Lövholmen,
Lövholmsvägen 2, Liljeholmen med 80 deltagare varav 10 från Västerbottens Gille.
Surströmmingsfesten var ett samarrangemang mellan Västerbottens och Norrbottens Gillen.

Övriga aktiviteter
Den 12 april 2018 deltog 12 medlemmar i en guidad visning av Handtryckta tapeter AB på
Långholmen, ett familjeföretag som startade sin verksamhet i Råneå 1980. I ateljén i den gamla
fångvaktarbostaden Lilla Knapersta finns tusentals tapetrullar för tillverkning inte bara av tapeter
utan också bårder, fondväggar och rullgardiner. Många av tapeterna är original från 1700-talet som
säljs till slott och herresäten.
Den 12 maj 2018, i arla morgonstund, ordnade Ricky Eriksson en fågelskådning vid Isbladskärret
på Djurgården. Två morgonpigga medlemmar deltog i skådningen.
Den 6 november 2018 deltog 9 medlemmar i en guidad visning av Ivar-Lo Muséet. Muséet är ett
av få författarmuseer och kanske det minsta i Sverige som visar var och hur en av Sveriges största
och mest omtalade författare arbetade och bodde. Ivar Lo flyttade in 1934 och bodde där till sin död
1990.
Ivar Lo blev faktiskt erbjuden den etta som ligger mellan hans privatbostad och arbetslägenhet men
han tackade nej med motiveringen att han “ville ha en bit att gå till jobbet”.

Styrelsemöten
Under året har 11 protokollförda sammanträden hållits, där bl.a. våra arrangemang planerats och
utvärderats. Mötesplatserna har varit på Jungfrugatan, på Kulturhuset Sergels torg, på Ålandshav
(Eckerölinjen), på Restaurang Klein’s skolmat, i Östberga och i Älta.

Medlemmar
År 2018 hade Gillet 174 betalande medlemmar. År 2017 hade vi 229 betalande medlemmar, antalet
har som synes minskat kraftigt sedan föregående år. Medlemsavgiften uppgick till 150 kronor.

Ekonomi
Föreningens ekonomi är fortsatt god. Resultatmässigt finns negativt resultat. Balansmässigt har
föreningen positiv likviditet.
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Vinstdisposition
Balanserade vinstmedel 52 516 kronor
Årets förlust
12 567 kronor
Eget kapital
39 949 kronor
Styrelsen föreslår att resultatet balanseras i ny räkning för 2019.

Sammanfattande kommentarer
Våra arrangemang, fester, studiebesök och föreläsningar har lockat många deltagare. Vår ambition att
engagera gäster med norrbottnisk bakgrund, som har intressanta erfarenheter att berätta, har bidragit
till den stora uppslutningen på våra sammankomster.
Vår nya hemsida och vårt deltagande på Facebook har också gett oss nya kontakter.
Stockholm den 8 mars 2019
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