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Årsredogörelse för Föreningen Frösthults Bygdegård 2020.
Styrelsen för Föreningen Frösthults Bygdegård lämnar härmed följande
årsberättelse för år 2020.
Styrelsen har bestått av Kaj Carlsson ordförande, David Larsson kassör,
Torbjörn Lindblom vice ordförande, Örjan Englund sekreterare, ledamot Johan
Gestlöf och suppleanter har varit Lars-Olof Ekdahl och Ylva Engström.
Styrelsen har under det gångna året haft 5 protokollförda sammanträden.
Årsmöte hölls 2020-02-23 med 30 medlemmar närvarande.
Inkomster under verksamhetsåret 2020.
(Uppgifter inom parentes avser föregående år 2019)
Bygdegården har under 2020 varit uthyrd vid 57 (91) tillfällen samt 4 (8) egna
arrangemang. Utöver detta har boulebanan varit uthyrd vid 23(54) olika
tillfällen. Hyresintäkter, inkluderat uthyrning av bord och stolar, utgörs av
29 280 kr (54 315). Från Enköpings kommun har erhållits 10 890 kr (9 558).
56 (72) medlemmar/familjer har under året betalat in 10 750 kr (13 450) i
medlemsavgifter. Överskottet från egna arrangemang har varit 4 001 kr
(24 153).
Några av utgifterna under verksamhetsåret 2020.
El, sophämtning och avlopp 36 415 kr (40 152).
Försäkringar 8 181 kr (7 967).
Underhåll av byggnader och inventarier 0 kr (8029).
Investeringar 0 kr (22 957).
Förbrukningsmaterial, telefon 4 362 kr (4290).
Resekostnader 2 608 kr (2 553).
Föreningsavgifter 250 kr (550).
Bankavgifter 1 936 kr (1 368).
Internetabonnemang 3 373 kr (3 373).
2020 års verksamhet redovisar ett resultat på -1 955 kr (10 236) efter
avskrivningar.
Under 2020 har pandemin Covid-19 härjat i hela Sverige. Det har därför varit
svårt att bedriva någon verksamhet i bygdegården. Ha detta i åtanke när ni läser
årsredogörelsen.
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Föreningens egna aktiviteter under året.
Till pubkvällen kom 36 personer och åt av våra kolgrillade hamburgare med
coleslaw (vitkål och morot) sallad och övriga tillbehör. Kaffe och kaka
serverades också. Det spelades kort på flera håll och samtalen var livliga. Nettot
för kvällen blev cirka 4000 kronor.
Det var 30 medlemmar som hörsammade kallelsen till årsmötet. Dagens ämne
hade rubriken ” Grannbesöket som blev startskottet till företaget Gyllene
Brunnen”. Inga och Calle Ekblom berättade om verksamheten som snart fyller
30 år. I de ombyggda uthusen har dom arrangerat fester för företag och
privatpersoner. Föredraget var mycket intressant. Ordförande Kaj Carlsson
tackade därefter Inga och Calle med en blomma. Valet av funktionärer
klubbades igenom i rask takt. 2019: års styrelse blir kvar 2020, även så
vaktmästaren Ulla Lansfors. Hon tackades av ordförande med en blomma för
hennes gedigna arbete under året. Vid punkten ”Vid stämman väckta frågor”
diskuterades det hur bygdegårdens handlingar, protokoll, ritningar och liknande
förvaras? Årsmötet föreslog att styrelsen gör en inventering av vad som finns
och därefter beslutar om vad som skall göras. Ett förslag till förvaring är
Riksarkivet.
Lördagen den 7 mars kom 22 vuxna och 4 barn och åt frukost i bygdegården och
löste därefter melodikrysset. Lördagen därpå den 14 mars, kom det 27 vuxna
och 2 barn. Johan Gestlöf och Torbjörn Lindblom arrangerade en inbjudande
och välsmakade frukost som fick ett bra betyg av de deltagande gästerna.
En solig och fin dag under sommaren samlades några ur styrelsen samt ett antal
medlemmar i bygdegården för att röja sly. Vi hade ett åliggande från kommunen
att rensa bort sly runt brunnen. Efter ett par timmar hade vi röjt bort allt sly runt
avloppsbrunnen och rensat bort en del sly runt boulebanan.
Under året har diverse underhåll och investeringar gjorts i bygdegården.
Under året har inget större underhåll eller investering gjorts.
Hemsidan underhåll och uppdatering har under året övertagits av David Larsson.
Tjänsten som vaktmästare har under året upprätthållits av Ulla Lansfors. Hon
har skött bokningar och alla löpande ärenden.
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Gräsklippningen under sommaren har utförts av Örjan Englund. Grusgången
upp till bygdegården har skötts av Per Johansson. Snöröjning av parkering och
gång upp till huset har verkställts av Kaj Carlsson och Robert Ihrsén.
Frösthult den 2 mars 2021.
……………………………….
Kaj Carlsson

……………………………….
Torbjörn Lindblom

……………………………….
David Larsson

……………………………….
Johan Gestlöf

……………………………….
Örjan Englund
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