Verksamhetsberättelse
Kulturföreningen Hökmossens Gård
År 2021
Styrelsen för Kulturföreningen Hökmossens Gård avger
härmed följande verksamhetsberättelse för
verksamhetsåret 2021.
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 2021 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 Lundh
Anna-Liisa Puttonen
Jan Johansson

Ersättare
Börje Silk
Ingegerd Rensfeldt
Lillemor Anniesdotter
Leif Nilsson
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
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Uthyrningsverksamheten
Många uppskattar föreningens arbete med att bevara Hökmossens Gård öppen
för allmänheten och göra det möjligt att hyra där.
2021 blev hyresintäkten kronor 88.000 kronor.
Medlemsantal
Antalet medlemmar var per den 20210727
Antalet e-postutskick per utskickstillfälle
Antalet brev utskick per utskickstillfälle

73 st
28 st
31 st

Föreningens verksamhet – Söndagscaféer och andra aktiviteter
Årsmöte 26 maj
Årsmötet genomfördes försenat p g a pandemin men utan medlemmarnas fysiska
närvaro. Föreningen använde sig av per capsulam förfarande. Det innebar att kopior
av alla handlingar skickades till medlemmarna per post. Själva röstningen skedde
genom att fylla i ett kryssformulär skickades tillbaka till föreningen med post.
Styrelsen fattade sedan beslut i enlighet med dessa.
januari – traditionell julgransplundring
Julgransplundringen blev inställd p g a då rådande restriktioner under pandemin.
14 november
Ett söndagscafé endast för medlemmar p g a av restriktioner dock utan program.
12 december.
Den traditionella En försmak av julen genomfördes, dock under enklare former
än tidigare och enbart för medlemmar p g a restriktioner.
Styrelsemöten 2021/2022
Antalet styrelsemöten under 2021 var 4 stycken, varav ett var konstituerande möte.
26 maj
konstituerande möte
30 september styrelsemöte
4 november styrelsemöte
2 december styrelsemöte
under 2022

2 stycken, 3 februari och 24 februari styrelsemöten

Övriga möten
Under året har ett flertal möten hållits med representanter för fastighetskontoret angående
renovering.
Renovering
1. målning
Huset har målats om utvändigt, även tak, dörrar och fönster.
målning inomhus har skett med lister i stora rummet, samt väggar och tak på övervåningen
och trappan upp.
2. el
nya lysrörsarmaturer och värmelement i hela huset har installerats.
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3. vvs
Toalettstolar och handfat har bytts ut på bägge våningarna.
4. ramp
En flyttbar ramp för handikappade har tillverkats för yttertrappn
Styrelsen:
Vi framför här vårt varma tack till alla medlemmar. Vi tackar också kulturförvaltningen och
fastighetskontoret samt statsdelsförvaltningen i Älvsjö-Hägersten.

…………………………….

…………………………….

Spiros Gogos
Ordförande

Sven Måhlén
Vice ordförande
Webbansvarige

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

…………………………….

…………………………….

…………………………….

Ingegerd Rensfeldt
Ersättare

Leif Nilsson
Ersättare

…………………………
Bernt Lundh
Sekreterare

Jan Johansson
Lokalansvarig

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

…..………………………
Börje Silk
Ersättare

Verksamhetsberättelse 3 (3) för 2021

