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Verksamhetsberättelse för Undersviks hembygdsföreni.tg 2020

Föreningens styrelse och funktionärer har under året utgjorts av:
Styrelseledamöter. Solveig Andersson, kassör, Lena Bergkvist, vice ordforande, Karin Nilsson,
sekreterare, Birgitta Hallin Olsson, ledamot, Monika Zetterlund, ledamot, Kaiarina Wådell, ordförande
Kaffebönor. Elisabeth Ericsson, Ann-Kristin Eriksson, Gunhild Persson
Revisorer. Lars Berggren, Börje Lind, Olle Bergqvist (suppleant)
Valberedning. Anneli Bergåkra, Jörgen Aspenberg

Styrelsen har under verksamhetsåret haft fyra protokollförda styrelsemöten. Kontakter mellan
styrelsemöten har skötts via e-post, sms och telefon.

Logen
Föreningen har under verksamhetsåret utvecklat den befintliga logen på Hans-Nils till en
ändamålsenlig samlingslokal komplett med ett fullutrustat kök och arkiv på en entresolvåning.
lnvesteringen har uppgått till ca '1,6 mkr och har finansierats genom eget kapital och vinstmedel,
kompletterat med generösa bidrag från Länsstyrelsen, Bollnäs kommun och privatpersoner.

Skötsel, reparationer, inventarier
Hembygdsföreningens fastigheter - Gammelgården, Logen, Spruthuset och Grillstugan på Hans-Nils
samt Byvallen och Torsborg har haft tillsyn av styrelsen och bland andra Ake Andersson, Silver-
Lennart Persson, Ake Forsberg och Henry Eriksson. lnga reparationer har behövtgöras på våra hus.
Bollnäs kommun har sett till att det har funnits huggen ved till värme och grillning för de många
besökare som stannar till i Byvallen. Torsborg har också många besökare. Båda stugorna står öppna
för besökare året om.

Medlemmar och sponsorer
Medlemsantalet var vid årets utgång 164 personer - en ökning med 15 % frän 2019. Medlemsavgiften
harvarit 100 per person. I föreningens sponsorprogram ställde 50 företag upp i utbyte mot att ha sin
logotype på vår hemsida med hänvisning till egen hemsida samt på skyltar i fyra av våra hus.

Hemsida, Facebook
Föreningens hemsida www undersvikshembyqdsforening se är välbesökt liksom vår Facebooksida
med namnel Vi som gillar Undersylk. Personer som följer vår sida har ökat ytterligare och ligger nu på

över 1 200 personer.

Tre videofilmer
Under hösten har i föreningen låtit producera tre videofilmer på vardera 4 minuter. Den första är
Flytten av hembygdsgården. Därutöver två videos med ungdomar som huvudpersoner Nutidshistorla
med Hanna Löf Östberg. iVutldshlsfo ria med Moa Olsson Samtliga har visats på facebook och ligger
även på hemsidan.

Pandemin
Den svåra covid-19 pandemin som präglade perioden mars till december innebar att föreningen inte
kunde genomföra planerade aktiviteter Bland annat genomfördes aldrig planerad invigning av Hans-
Nils. Däremot blev det tid till att städa husen efter flytt och inreda Logen.

Ekonomi
Arets resultat blev -105 tkr. Efter de senaste två årens omfattande investeringar - flytten av
hembygdsgården, spruthuset och grillstugan samt iordningställandet av logen och tomten på Hans-
Nils - har föreningen vid årets slut inga skulder och ett kvarvarande eget kapital på 41 tkr. Samtliga
fastigheter är i balansräkningen upptagna till 0 kr, vilket får anses vara mycket försiktig värdering.
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