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Förvaltningsberättelse

Styrelsen
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande

Inga-Britt Ericson

Vice ordförande

Rickard Arvidsson

Ekonomiansvarig

Catharina Fahlesson

Sekreterare

Bengt E Andersson

Ledamot, ansvarig hemsidan och
Facebook

Ricky Eriksson

Ledamot

Maria Johansson

Ledamot

Jonas Brännvall

Adjungerad

Solveig Pettersson, tom maj

Händelser under verksamhetsåret
Paltfesten
Paltfesten, som var planerad att genomföras torsdagen den 21 januari,
ställdes in på grund av det rådande pandemiläget.

Årsmötet
Årsmötet genomfördes utan fysisk närvaro. Medlemmarna fick möjlighet
att förhandsrösta och delta digitalt via Skype. 12 medlemmar
förhandsröstade och 13 medlemmar deltog digitalt i årsmötet den 10 april.

Surströmmingsfesten
Surströmmingsfesten genomfördes den 30 september 2021 på Restaurang
Lövholmen på Liljeholmen. Festen lockade 37 medlemmar med 8 gäster,
totalt 45 personer. Enda plumpen i protokollet var att krögaren tyvärr inte
hade lyckats få tag på hela strömmingar, utan bara filéer, till viss
besvikelse för en del gäster.
Övriga aktiviteter

Övriga bokade och planerade aktiviteter under 2021 kunde inte
genomföras.
Aktiviteterna var: fågelskådning i maj, hantverksvandring i Gamla Stan
samt guidad visning av konsten i Folksamhuset.
Styrelsemöten
Under året har 13 protokollförda sammanträden hållits.Under våren
genomfördes 8 möten via Skype. Höstens 5 möten genomfördes på olika
platser med styrelsen närvarande.
Medlemmar
Vid utgången av verksamhetsåret 2021 hade Gillet 73 betalande
medlemmar. 6 personer är hedersmedlemmar. Gillet hade vid utgången av
verksamhetsåret 2020 110 betalande medlemmar. Minskningen under 2021
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 2021, uppgick till 8
644 kronor.
I de fasta kostnaderna ingår bland annat drift av hemsidan, bankkostnader
och kostnader för redovisningssystem. Föreningen har en tillfredsställande
likviditet.

Vinstdisposition
Balanserade vinstmedel 55 754 kronor
Årets vinst
2 862 kronor
Förutbetald intäkt
1 082 kronor
Eget kapital
59 698 kronor
Styrelsen föreslår att resultatet balanseras i ny räkning för 2022.
Sammanfattande kommentarer
Året 2021 liknade i mångt och mycket 2020. Pandemin höll sitt grepp över
Sverige under våren.
Under hösten togs restriktionerna bort vilket gjorde att vi kunde genomföra
surströmmingsfesten.
Men i slutat av året kom nästa smäll, Omicron svepte in med full kraft
vilket medförde att restriktionerna återkom. Restriktionerna varade en bit in
på 2022 vilket medförde att Paltfesten 2022 ställdes 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 28 mars 2022
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