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Verksamhetsberättelse  
Verksamhetsberättelse Föreningen Åh stiftsgårds vänner för verksamhetsåret 2020-
01-01 – 2020-12-31  
 
Viktiga händelser under året  
Styrelsen har haft för avsikt att till årsmötet 2021 lämna ett konkret förslag på om och 
i så fall hur föreningens arbete ska fortsätta, hur föreningen fyller en funktion och i 
vilken form arbetet i sådant fall skall ska se ut. Men 2020 har för hela världen varit ett 
mycket speciellt år, vilket har hämmat även styrelsens arbete. 
Så på grund av pandemin, så har styrelsen inte kunnat få fram ett konkret förslag. 
Styrelsen önskar ytterligare ett år för att kunna föra diskussioner med Åh-styrelsen 
och den nyanställda prästen. 
 
Föreningens styrelse har under året varit:  
 
fram till årsmötet 8 mars 2020  

• Sara Berggren, föreningens ordförande  
• Jan Spånslätt, ordinarie (vice ordförande)  
• Carina Etander Rimborg, ordinarie (sekreterare)  
• Maria Henoch, ordinarie  
• Gunilla Olofsson, ordinarie  
• Kerstin Ekdahl, ordinarie  
• Michael Ekdahl, ordinarie och kassör.  

 
från till årsmötet 8 mars 2020  

• Sara Berggren, föreningens ordförande  
• Jan Spånslätt, ordinarie (vice ordförande)  
• Carina Etander Rimborg, ordinarie (sekreterare)  
• Kerstin Ekdahl, ordinarie  
• Michael Ekdahl, ordinarie och kassör.  

 
Vid årsmötet 8 mars avtackades Gunilla Olofsson och Maria Henoch för sina insatser 
i styrelsen. Både Maria och Gunilla har varit med i styrelsen från dess start 2014. 
Inga nya ledamöter valdes in. 
 
Vid årsmötet den 8 mars 2020 var femton personer närvarande. Inbjuden gäst i 
samband med årsmötet var trubaduren Daniel Petrén som framförde egna och 
andras visor.  
Årsmötet fastställde verksamhetsberättelsen för 2019 och beviljade styrelsen 
ansvarsfrihet för 2019 års förvaltning.  
 
Styrelsen har under året 2020 sammanträtt 4 gånger: 8 mars (konstituerande möte), 
6 april, 1 juni och 14 september. Alla möten, förutom det första har varit via telefon, 
pexip eller Zoom på grund av Corona-pandemin. 
 
Styrelsen har under 2020 haft ett fåtal bloggar på hemsidan (ahvanner.se) och 
skickat ut två medlemsbrev med information via e-post. På Facebook sker länkning 
med stiftsgårdens sida.  
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Under 2020 har Åh-styrelsen beslutat anställa Louise Sjölund som stiftsgårdspräst 
och hon började sin tjänst 1 november 2020. Louise Sjölund har varit 
konfirmandpräst på Åh under två år.  
Under större delen av 2020 har verksamheten på stiftsgården var inställd och 
personalen permitterad, så det har blivit en mycket speciell start. 
 
Styrelsen har haft en första kontakt med stiftsgårdsprästen och ordföranden för Åh-
styrelsen för att föra en diskussion om hur Åh-vännerna kan bidra till gårdens 
fortsatta arbete och vilken funktion Åh-vännerna kan ha i förhållande till sin 
syftesparagraf och till gårdens verksamhet.  
 
2020 hade föreningen 21 medlemmar (2019 26 enskilda personer och 2 familjer, 
vilket omräknat innebär ca 30 medlemmar (2018 ca 70 medlemmar).)  
 
 
Sara Berggren  
ordförande Åh stiftsgårds vänner 	
 
	


