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Föreningens styrelse och funktionärer har under året utgiorts av.
Styreiseledamöter. Katarina Wadell, ordforande, Solveig Andersson, kassör. Birgitta Hatlin Orssoi
vice ordförande, Inger Lindqvist sekreterare, Lena Bergqvist, ledamot Monika Zetterlund, ledamot,
Äke Forsberg, ledamot,
Kaffebönor. Elisabeth Ericsson, Ann-Kristin Eriksson, Gunhild Persson
Revrsorer Lars Berggren, Börje Lind, Olle Bergqvist {suppleant)
Valberedning. Anneli Bergåkra, Jörgen Aspenberg

S§relsen har under verksamhetsåret haft lem protokollförda styrelsemöten. Kontakter mellan
styrelsemöten har skötts via e-post, sms och telefon.

Logen
Förentngen kunde ta den nyrenoverade logen på Hans-Nils i bruk för verksamhet i juti 2021 och den
fungerade som den ändamålsenliga samiingslokal som hade planerats. Under denna sommar fortsatte
Covid-19-pandemin - om ån i lugnare form - vilket dock innebar att rekommenderade
forsiktighetsåtgarder i samband med aktiviteter följdes. Femton aktiviteter anordnades från 30 juni till 4
september. Flera besök genomfördes utomhus, middagar serverades vid sittande bord och för att
undvika trängsel användes både Gamrnelgården och Logen. Dessutom togs mindre, spontana.
grupper emot för visning. Som brukligt började säsongen 2021 med gökotta i Byvallen Den
uppskjutna invigningen av Hans-Nils genomfördes den 21 juli

Skötsel, reparationer, inventarier
Hembygdsföreningens fastigheter - Gammelgården, Logen, §pruthuset och Grillstugan på Hans-Nils
samt tsyvallen och Torsborg har haft tillsyn av styrelsen och bland andra av Ake Andersson, Ake
Forsberg och Bengt Göran Orgård. lnga reparationer har behövt göras på våra hus. Niclas Bärj
Bollnäs kommun, har sett till att det har funnits huggen ved tillvärme och grillning för de många
besökare som stännar till i Byvallen. Dessutom har han avverkat flera stora tråd som vuxit sig höga
alldeles för nära stugan. Skogsvårdsstyrelsens röjarlag har också ryckt ut för att hålla området öppet.
Torsborg har också många besökare. Bäda stugorna står oppna for besökare året om.

Medlemmar och sponsorer
Medlemsantalet var vid årets utgång 135 personer * en minskning med 17 o/o )fr 2020.
Medlemsavgiften har varit 100 per person I föreningens sponsorprogram ställde 56 foretag upp i

utbyte mot att ha sin logotype på vår hemsida med hänvisning till egen hemsida samt t)å skyltar i fyra
av våra hus.

Hemsida, Facebook
Föreningens hemsida r{!lill-r.i,ltilj,r::r:iritl:r-ri.i:t!.r.!t:j:.i;,1;i.y1yiy1.:L;.:iir är vålbesökt liksom vår Facebooksida
med namnet Vi som gillar Undersvik, Personer som följer oss på Facebook har ökat ytterligare och
ligger nu på över 1 300 personer.

Ekonomi -"*/
Arets resultat blev 24 331 kr. Därtili har 50 000 kr avsat§ivardera Reparations* och utrustningsfonden
och Bok- och forskningsfonden. Föreningens fastigheter är i balänsråkningen upptagna ti{l 0 kr, vilt<et
får anses vara mycket försiktig värdering. De är försäkrade till fullvärde.
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