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Protokoll för verksamhetsåret 2019 
Fört vid årsmöte med Singö Hembygdsförening 

i Singö Bygdegård den 11 september 2021 . 

Deltagare: 
Distribueras: 

7 stycken bilaga 1 
Styrelsen, revisorerna och arkivexemplar samt föreningens hemsida 

Årsmötet genomfördes stri t inom ramen för rådande Coronasituat~on, vilket innebar 
att servering av kaffe med dopp, lotteriförsäljning samt sång och mijsikunderhållning 

I ,. 
uteblev. . 

Thomas Carlbom förklarade mötet öppnat. 

§l, i Till ordförande och sekreterare valdes Thomas Carlbom. 

§2. Årsmötet ansågs behörigen utlyst och utsänd föredragningslista godkändes. 

§3. ' Till justeringsmän valdes Lena Söderma och Per-Olow Danie~sson . . 
§4. ! Styrelsens årsberättelse samt resultat- och balansräkning redovisades. bilaga 2 

§5. _ Revisionsberättelsen fördrogs av revisorn. 

§6. I Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. ; 
I 
I 

§7. Val av ordförande för kommande verksamhetsår. 

bilaga 3 

Inte aktuellt på grund av rådande Coronasituation, sittande styr else oförändrad. 

§8; . Val av minst två (2) ordinarie styrelseledamöter och två (2) suppleanter på 2 år. 
i Inte aktuellt på grund av rådande Coronasituation, sittande styrelse oförändrad. 
I :. 

§9. Val av två (2) ordinarie revisorer och en (1) revisorsuppleant. 
Inte aktuellt på grund av rådande Coronasituation, oförändrat sedan föregående 
år. 

i 

§10J Val av ombud till Stockholms läns hembygdsförbund. 
Inget förs lag till ledamot fanns. 

§11. Val av tre (3) ledamöter till valberedningen varav en sammankallande. 
Inte aktuellt på grund av rådande Coronasituation, oförändrat;'sedan föregående 

r,,;. : I år. ' 

§12. Medlemsavgiften har varit oförändrad på tidigare beslutad nivå, vilket innebär 
100 kr för enskild medlem och 200 kr för familj/hushåll. 

§13.; Inga motioner hade inkommit till styrelsen. : 
I 
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§14. Behandling av styrelsens förslag. 
Inga förslag förelåg. 

§lS.' Övriga frågor. 
Inga övriga frågor förelåg. 

§16. Stämman avslutades. 

Vi proo~ Justeras: 

~a~~ 

~;;:LJv--
Per-Olow Daniels~~ 

Deltagarförteckning Bilaga 1 
B!laga 2 
Bilaga 3 

Verksamhetsberättelse inklusive Resultat- och balansräkning 
Revisionsberättelse 
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Singö Hembygdsförening 
Verksamhetsberättelse 2019 

Medlemmar 

Årsmöte 

Visningar 

Publikationer 

Hemsidan 

Gåvor 

i 
iMattsgården 

Personalfest 

Antalet betalande medlemmar enligt redovisningsprincipen till 
Stockhohns läns hembygdsförbund är 237 stycken. 

På årsmötet den 6 april deltog 23 medlemmar. 
Mötet inleddes med musik framförd av Gunnar Persson och Berit 
Hasselgärde från Häverö Spelmanslag. De spelade ett urval av folkmusik 
från Häverö-, Väddö- och Singöbygden på fiol och nyckelharpa. 
Därefter serverades kaffe med dopp samtidigt såldes lotter med påföljande 
dragning och vinstutdelning innan årsmötet öppnades. 
Inga motioner hade inkommit. ' 

Visningarna av Mattsgården genomfördes planenligt enligt "sommarens 
program" som delas ut i alla brevlådor på Singö och Fogdö. Föredrag 
hölls i Mattsgårdens storstuga varje visningsdag. Antalet besökare var 
drygt 340 stycken. ' 

Med i årsutskicket 2019 var "Min barndom på skäret" av Charles 
Bergström. Den skildrade hans uppväxt på Understen i början av 1900-
talet. Sommarföredraget 2019 om rysshärjningarna på Singö har nu 
publicerats på hemsidan. " 

Sidan ger uppgifter om natur och kultur, händelser, verksamheter, företag 
och föreningar på Singö och Fogdö. , 
Under året har domännamnet ändrats från www.singo.dk till 
www.singo-fogdö.se. 

Flera av våra medlemmar är mycket generösa med gåvor tillsammans 
med inbetalning av medlemsavgiften. Dessutom minnesgåvor och diverse 
övriga gåvor. 

Löpande underhåll har utförts enligt liggande plan: 
- alla fönster i mangårdsbyggnaden renoverats. 
- ytterfasaderna till alla husen har målats. 

Vinden till mangårdsbyggnaden har kompletterats .med eluttag och bättre 
belysning. Vidare så har e1centra1er i mangårdsbyggnad och brygghus 
kompletterats med 60 mA jordfelsbrytare. Översyri. och kontroll av 
eldosor har gjorts i trösklogen. : 

Den 14 augusti bjöds förtroendevalda samt aktiva Pledlemmar på utsökt 
lunch i Mattsgården med Lisbeth Modin som husmor. 
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Ideellt arbete Styrelsen och övriga aktiva medlemmar har under året bidragit med 800 
timmars arbete. 

, 
,Sityrelsemöten Styrelsen har haft 6 protokollförda möten. 

Produkter Föreningen har sålt trycksaker, vykort och brickor. 

l 

Föreningen har efter ansökan fått 5000 kr i verksru;nbetsbidrag av 
Nontälje kommun. ' 

Styrelseledamöter valda på 2 år, ordf. på l år 
Ordf. Thomas Carlbom - t.o.m. 2019 

Lisbeth Modin - t.o.m. 2020 
Lars Fyrby - t.o.m. 2020 

: i Lena Söderman - t.o.m. 2021 
Fernando Öhman - t.o.m. 2021 I 

· ! 

Suppleanter 

, , 
I 

; ! 

Bilagor: 

· i 
• I ! 

Åke Öhman 
Vakant 

- t.o.m. 2021 
- t.o.m. 

Resultaträkning ( 1 sida) 
Balansräkning (1 sida) 

" 

Revisorer valda på 1 år 
Ord Lars Bergström 
Ord vakant 
Suppl. Pillette Hallsenius 

Valberedning 
Lars Bergström (sammankallande) 
Lars Fyrby , 
Lisbeth Mod\n 
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Singö Hembygdsförening 

Resultaträkning 2018-12-31 2019-12-31 

Medlemsavgifter 32800 23975 
Lotterier, åror etc 1570 750 
Gåvor 16906 7993 
Minnesgåvor 1150 10500 
Entre inkl kaffe & guidning 10657 17500 
Försäljning produkter, provision, ränta 1960 6123 
Kommunalt Bidrag 5050 5000 

Summa Intäkter 70093 71841 

Varukostnad försäljn mtrl O -322 

Övriga kostnader 
Kontorskostn, porto , prenumerationer -2506 -1498 
Representation & uppvaktning -1550 -2640 
PR, annonsering, övr info -18287 -2529 

.-/ Kostnad för årsmöte inkl utskick -5969 -8986 
Bankavgifter mm -606 -987 
Medlemsavg i andra organisationer -11 610 -10260 
Mattsgården, driftskostnad -17020 -19679 
Mattsgården, underhåll -102658 
Mattsgården, försäkringspremier -3970 -4134 

Summa Övriga kostnader -61518 -153371 

Avskrivning inventarier -3200 -800 

lanspråkstagande fondmedel 
Mattsgården för årets Uh. O 94998 

Avsättning fondmedel 
minnesgåvorförnybyggnaöon -18056 -10500 

Årets överskott -12681 1846 
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Singö Hembygdsförening 

Balansräkning '2018-12-31 2019-12-31 

Tillgångar 
Servitutsområden 
Parkering och Ängen 50000 50000 
Inventarier 800 O 
Insats Singö Utveckling ek förening O 3000 
Lager O 10066 
Kassa 2303 1390 
Bankmedel 586626 474560 

Summa Tillgångar 639729 539016 

Eget Kapital, Avsättningar och skulder 
Eget kapital -199841 -187160 
Årets Resultat 12681 -1846 
S.a Eget kapital = -187160 -189005 

Fonderade medel/avsättningar 
Rep. och underhåll Mattsgården -286902 -191904 
Idrott singö barn & ungdom -17785 O 
Utställningslokal Mattsgården -147507 -158007 
S.a fondmedel/avsättningar -452194 -349911 

Kortfristiga skulder 

Förutbetald medlemsavgift -100 -100 
Interimsskulder -275 O 
S.a Kortfristiga Skulder -375 -100 

Summa Eget Kapital, Avsättningar och 

Skulder 639729 539016 

Erhållna gåvor 
I enlighet med tid igare styrelsebeslut har Gåvor tillsammans med medlemsavgifter" avsatts till 
"Rep och underhåll Mattsgården" medan "Minnesgåvor och Övriga gåvor" avsatts till 
projektet "Utställningslokal Mattsgården" . 

Lisbeth Modind v ordf 

l) Q 
J Bv\Ct(j~\(~ 

Lena Söderman 
E~jJo~ 

'Fernando Ohman 
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REVISIONSBERÄTTELSE FÖR 201'9"' 

202(!)-02-23 t , 

Jag är vald till revisor av Singö Hembygdsförening och har granskat bokföringen 

och styrelsens förvaltning för räkenskapsåret. 

Granskningen har utförts med stort engagemang och noggrannhet. 

Jag tillstyrker 

- att resultat- och balansräkning fastställs 

- att resultatet disponeras i enlighet med styrelsens förslag 

- att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för räkenskapsåret. 

Ett PM till styrelsen har skrivits i samband med revisionen. 

/tV1M~ 
Lars Bergström 
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