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Styrelsen
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande

Inga-Britt Ericson

Vice ordförande och sekreterare

Bengt E Andersson

Ekonomiansvarig

Catharina Fors

Ledamot, ansvarig hemsidan

Ricky Eriksson

Ledamot

Rickard Arvidsson

Ledamot

Maria Johansson

Ledamot

Vakant

Adjungerad

Solveig Pettersson

Händelser under verksamhetsåret
Paltfesten
Verksamhetsårets första, och skulle det visa sig enda begivenhet, blev paltfesten
den 30 januari 2020 på Restaurang Lövholmen, Lövholmsvägen 2, Liljeholmen.
Det var 111 medlemmar och gäster som avnjöt god palt från Margareta Erikssons
cateringfirma på Brännkyrkagatan och lyssnade på Leif Östling, bördig från
Luleå.
Leif berättade aktstycken från sin memoarbok “I backspegeln - Min tid i Scania,
Volkswagen och Wallenbergsfären” utgiven hösten 2019 om bl.a. framgångsrikt
ledarskap och värderingar under nästan fyra decennier.

Årsmötet
Årsmötet var planerat att genomföras lördagen den 4 april. Alla
förberedelser till årsmötet var klara , men med anledning av den snabba
spridningen av Coronaviruset under mars månad beslöt styrelsen att ställa
in årsmötet.
Beslutet meddelades till medlemmarna den 15 mars 2020.
Surströmmingsfesten
Surströmmingsfesten var planerad att genomföras torsdagen den 17
september 2020. Den rådande situationen med restriktioner gjorde att
surströmmingsfesten också ställdes in.
Övriga aktiviteter

Övriga bokade och planerade aktiviteter under 2020 kunde inte
genomföras.
Aktiviteterna var: fågelskådning i maj, hantverksvandring i Gamla Stan,
lunchkryssning i Stockholms skärgård samt guidad visning  av konsten i
Folksamhuset.
Gillet ansökte om bidrag hösten 2020 från Sveaskogs s k “Tiotusingen”.
Bidrag ges till föreningar från Norrbotten och Västerbotten där Sveaskog
har verksamhet. Gillet fick avslag denna gång, men vi kommer att ansöka
igen våren 2021.
Barbro Enocksson har förtjänstfullt bistått Gillet med ansökan.
Styrelsemöten
Under året har 5 protokollförda sammanträden hållits. De två första, i
januari och februari, genomfördes med styrelsen på plats. Resterande tre
genomfördes under hösten. Mötena i september och oktober genomfördes
med halva styrelsen på plats och halva via telefon och årets avslutande möte
i december avhandlades via Skype.

Medlemmar
Vid utgången av verksamhetsåret 2019 hade Gillet 177 betalande
medlemmar. 6 personer är hedersmedlemmar. Gillet hade vid utgången av
verksamhetsåret 2020 110 betalande medlemmar. Minskningen under 2020
får tillskrivas pandemin.
Medlemsavgiften uppgick till 150 kronor.
Ekonomi
Föreningens ekonomi är fortsatt god. Resultatet för året visar på en knapp
vinst. Gillets fasta utgifter, för att driva verksamheten 2020, uppgick till
7 716 kronor.
I de fasta kostnaderna ingår bland annat drift av hemsidan, bankkostnader
och kostnader för redovisningssystem. Föreningen har en tillfredsställande
likviditet.
Vinstdisposition
Balanserade vinstmedel  54 309 kronor
Årets vinst

711 kronor
Eget kapital
 5 171 kronor
5
Styrelsen föreslår att resultatet balanseras i ny räkning för 2021.
Sammanfattande kommentarer
Året 2020 blev inte som tidigare år. Endast paltfesten i januari kunde
genomföras.
När pandemin bröt ut i mars månad ställdes allt på ända. Under våren och
framförallt under sommarmånaderna blev tillvaron något ljusare.
Men många varnade för att en andra våg skulle komma till hösten vilket
visade sig vara riktigt. Det vi planerat att genomföra under hösten fick
ställas in.
Våra beslut och tankegångar har vi kommunicerat ut till medlemmarna via
brev, hemsidan och Facebook.

Ansvariga för kommunikation via Facebook har varit Barbro Enocksson
och Ricky Eriksson.

Stockholm den 4 mars 2021
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