Verksamhetsberättelse
Kulturföreningen
Hökmossens Gård
År 2020

Styrelsen för Hökmossens Gård avger härmed följande
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020.
Inledning
Kulturföreningen Hökmossens gård har till syfte att främja kultur- och föreningslivet för de
boende i de närliggande bostadsområdena samt att bevara Hökmossens Gård som en levande
kulturgård I Hägersten.
Styrelsen
Årsmötet 2020 fastställde antalet ledamöter i styrelsen till
Ordförande, 4 ordinarie ledamöter och 4 suppleanter/ersättare
Ordinarie
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Lokalansvarig

Spiros Gogos
Sven Måhlèn
Bernt Lund
Anna-Liisa Puttonen
Jan Johansson

Ersättare
Börje Silk
Ingegerd Rensfeldt
Lillemor Anniesdotter
Adjungerad:
Anders Frank, kulturfrågor
Firmatecknare
Kassör
Ordförande

Revisorer
Bo Ihrsten
Jonas Larsson
Valberedning
Margareta Kjellström
Margareta Stavling
Vakant

Anna-Liisa Puttonen
Spiros Gogos
att teckna firman var för sig

Ordinarie
Ersättare

Sammankallande
Ledamot

Uthyrningsverksamheten
Många uppskattar föreningens arbete med att bevara Hökmossens Gård öppen
för allmänheten och göra det möjligt att hyra där.
2020 blev hyresintäkten kronor 40.600 kronor.
Medlemsantal
Antalet medlemmar var per den 27072020
Antalet e-postutskick per utskickstillfälle
Antalet brev utskick per utskickstillfälle

125 st
42 st
59 st

Föreningens verksamhet – Söndagscaféer och andra aktiviteter
12 januari – traditionell julgransplundring
Vår gammeldags julgransplundring fortsätter att vara en mycket uppskattad och efterfrågad
tradition. Många unga föräldrar är tacksamma för att vi för denna tradition vidare och lär de
unga. Samtidigt får de äldre återuppleva sin barndoms julgransplundringar. Dansare från
Söderringen ledde dans och lekar.
15 februari – Cineastiskt söndagscafé
Stockholm 1897-1929, en av Jan Bergmans Stockholms pärlor visades på TV.
Sammankomsten var denna gång bara för föreningens medlemmar p g a upphovsrättsliga
villkor.
29 mars
Detta söndagscafé annonserades enligt gällande praxis men fick emellertid
ställas in p g a den uppseglande corona pandemin. Leif Gidlöf skulle ha
berättat om sin bok Tullen – Hornstull och Högalid i backspegeln.
30 mars – 31 december
Inga söndagscafér kunde genomföras p g a av de villkor som gällt för offentliga
sammankomster.
Styrelsemöten
Antalet styrelsemöten under 2020 var 4 stycken, varav ett var konstituerande möte.
1 mars
konstituerande möte
4 juni
styrelsemöte
3 augusti
styrelsemöte
23 september styrelsemöte
under 2021
1 stycken
22 april
styrelsemöte
Övriga möten
23 september möte med fastighetskontoret. Mötet genomförde en besiktning av
huset inför en eventuell uppfräschning.

Styrelsen:
Vi framför här vårt varma tack till alla medlemmar. Vi tackar också kulturförvaltningen och
statsdelsförvaltningen i Hägersten/Liljeholmen.

…………………………….
Spiros Gogos
Ordförande

…………………………….

Sven Måhlén

…………………………

Bernt Lund
Vice ordförande
Webbansvarige

…………………………….
.
Anna-Liisa Puttonen
Kassör

…………………………….

…………………………….

…………………………….

Ingegerd Rensfeldt
Ersättare

Leif Nilsson
Ersättare

Sekreterare

Jan Johansson
Lokalansvarig

..………………………..
Lillemor Anniesdotter
Ersättare

…..………………………
Börje Silk
Ersättare
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