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PROTOKOLL FRÅN ÅRSMÖTET I TORSHÄLLA HEMBYGDSFÖRENING SANKT 

OLOFS GILLE 13 MARS 2017 KL 18.30-19.30 KVARNEN TORSHÄLLA 

Närvarande: 35 medlemmar 

 

§1 ÅRSMÖTETS ÖPPNANDE 

Årsmötet 2017 öppnades av åldermannen, Iha Frykman, som hälsade välkommen och 

genomgick programmet för kvällen. Efter årsmötesförhandlingarna följde kaffe, lotteri och 

social samvaro och ett föredrag av Tryggve Lundh om resenärer i Torshällas historia. 

§2 UTLYSNING 

Åldermannen ställde fråga om årsmötet var stadgeenligt utlyst. Framgick av rapport från 

Janett Eriksson i styrelsen att annons varit införd i föreningsnytt i EK och att kallelse varit 

införd i nr 4/2016 av S.t Olof.  

Årsmötet beslutade att godkänna att mötet stadgeenligt utlysts. 

§3 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING 

Dagordning utdelades innan mötet. Ålderman genomgick dagordningen och ställde fråga 

huruvida någon övrig fråga fanns och om dagordningen kunde fastställas då ingen övrig fråga 

anmäldes.  

Årsmötet beslutade att fastställa dagordningen. 

§4 PARENTATION 

Ålderman påkallade parentation och tände ljus för medlemmar, hembygdsvänner som lämnat 

oss. Tryggve Lundh läste en dikt av Tomas Tranströmer till deras och vårt minne och samlade 

årsmötet i en tyst minut. 

§5 VAL AV ORDFÖRANDE OCH SEKRETERARE FÖR MÖTET 

Ålderman bad om förslag på mötesordförande och mötessekreterare. Förslag ingavs om 

ålderman Iha Frykman som mötesordförande och Tryggve Lundh som sekreterare vid 

årsmötet. 

Inga ytterligare förslag framkom och Iha Frykman och Tryggve Lundh valdes till 

mötesordförande respektive mötessekreterare för årsmötet. 

§6 VAL AV TVÅ PROTOKOLLSJUSTERARE TILLIKA RÖSTRÄKNARE 

Förslag inkom om Mia Hedin och Anders Krafft. Inga ytterligare förslag framfördes. 

Årsmötet valde Mia Hedin och Anders Krafft till protokollsjusterare tillika rösträknare. 

 

§7 VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 

Ålderman Iha Frykman genomgick utdelad verksamhetsberättelse genom att dröja vid några 

viktiga avsnitt. 
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Styrelsen, nio ledamöter inalles, hade under året tio protokollförda sammanträden.  

Vid årets slut hade Sankt Olofs Gille 293 medlemmar (201 enskilda och 92 

familjemedlemmar). 

Arbetet ägde som tidigare år huvudsakligen rum i de stipulerade kommitteerna. Deras 

verksamhetsberättelser konkretiserar årets verksamhet och är bilagda huvudberättelsen. 

Ur årets verksamhet betonades i övrigt att 

- Gillet deltagit i olika typer av utåtriktade arrangemang typ konstrunda i påsk, 

Torshälla marknad i september och julmarknad i december. 

- Bergströmska gården haft öppet för besökare torsdagar kl 13-16 februari-december. 

- Samarbetet med skolorna varit väl utvecklat och att många barngrupper besökt gården. 

- År 2016 i mycket präglats av jubileumsförberedelser, nyutgåvan av Torshälla ABC. 

- Arkivinformationen har utvecklats genom ett intensivt arbete med Bygdeband , dvs 

torshällainformation på nätet. Under året har överföring skett av ansvaret för Georg 

Nyströms glasplåtar till Eskilskällan, kultur- och fritidsförvaltningen. 

- Sycirklarna har haft många deltagare och arbetet på torshälladräkten har pågått. 

- Ålderman Iha Frykman erhöll i detta sammanhang 2016 års Birgerutmärkelse. 

- Medlemstidningen utkom med fyra nummer under året. 

- Årsmötet 2016 hölls 7 mars. 

- Gillet deltog under 2016, bland annat genom åldermannen, i olika typer av 

arrangemang och möten med andra hembygdsföreningar. 

- En projektgrupp för samordning av arrangemang och marknadsföring bildades - 

Gamla Torshälla - och en facebookgrupp administrerad av kyrkan skapades. 

- S:t Olofs Gille erhöll 50 000 kr ur kommundelsnämndens jubileumsfond – Torshälla 

700 år – för arbete med historisk utställning i boden. 

- Barnkulturveckan i maj genomfördes och mer än 100 barn deltog i aktiviteter på 

gården.  

- Nationaldagen 6 juni firades på Holmberget och med kaffe i Bergströmska gården. 

- Sommarprogrammet omfattade v 26-31 och innehöll visningar, servering, hantverk 

och musikunderhållning. 

- S:t Olofs Gille firade 13 augusti 80 år med tårtkalas för medlemmarna. 

- Under året mottog Bergströmska gården många studiebesök och flera guidningar 

genomfördes. S.t Olofs Gille guidade som tidigare besökande även vid allmänna besök 

i Torshälla och anlitades särskilt vid besök i gamla Torshälla, Rådhuset och kyrkan. 

- Historisk afton, ett mångårigt sammarangemang, hölls 26 oktober i kyrkan med 

föredrag om Axel Oxenstierna av fd. kyrkoherde i Jäder Inger Linderoth. 

- Länsstyrelsen behandlade den gamla ansökan om byggnadsminnesförklaring positivt. 

- S.t Olofs Gille deltog genom ålderman i årets sörmländska hembygdsmöte. 

- I december beslutade styrelsen att föreningen inte längre kan ansvara för 

mormorstäppan och avsände brev om detta till förvaltningen. 

- En tackfest för föreningens medlemmar hölls i början av december. 

- Under året mottog föreningen flera förslag om gåvor. De gåvor som mottogs 

beslutades av styrelsen genom löpande genomgångar på ordinarie styrelsemöten. 

Mötesordföranden hänvisade i övrigt till utdelat material och öppnade för synpunkter på 

verksamhetsberättelsen. Årsmötet hade inga frågor eller tillägg till verksamhetsberättelsen, 
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varför mötesordföranden, som meddelade att den läggs ut på hemsidan, frågade om den kan 

godkännas. 

Årsmötet lade med godkännande verksamhetsberättelsen till handlingarna. 

§8. EKONOMISK BERÄTTELSE 2016 

Gärdeman Hans Eriksson föredrog den ekonomiska berättelsen – utdelad i 

årsmöteshandlingarna. Årets resultat utmynnade i ett utfall på + 14 493 kronor. Gärdemannen 

hänvisade till bakomliggande Resultat- och Balansräkning och föreslog att årets resultat   

+14493 kr förs över till 2017 och balanseras i ny räkning. 

Årsmötet beslutade, efter klargörande från gärdemannen på en kostnadspost, att så ska ske 

och lade med godkännande den ekonomiska berättelsen till handlingarna. 

§. REVISORERNAS BERÄTTELSE 

Den valda revisorn Arne Fall, fördrog revisionsberättelse från 2017-02-16 och meddelade att 

man efter granskning av räkenskaper och övriga handlingar inte funnit anledning till 

anmärkning. Revisorerna föreslog därför att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2016, att den 

av revisorerna påtecknade ekonomiska berättelsen med bakomliggande resultat- och 

balansräkning fastställdes samt att resultatet balanserades i ny räkning för 2017. 

Mötesordföranden frågade om årsmötet har synpunkter, tillägg, fann att inget fanns att anföra 

och frågade därför om revisorernas berättelse kan läggas till handlingarna. 

Årsmötet beslutade att så ska ske. 

§10 FASTSTÄLLANDE AV BALANS – och RESULTATRÄKNING 

Materialet har utdelats och kommenterats av gärdeman och revisorer. 

Ordförande ställde därför frågan om balans- och resultaträkning och föreslagen disposition av 

överskottet 2016 kunde fastställas. 

Då inga synpunkter däremot framkom beslutade årsmötet att balans-och resultaträkning med 

disposition av överskott 2016 + 14493 kronor kunde fastställas.  

§11. ANSVARSFRIHET FÖR AVGÅENDE STYRELSE 

Med anledning av förslag från revisorerna, framlagd verksamhetsberättelse och ekonomisk 

berättelse frågade mötesordförande om synpunkter fanns på styrelsens arbete eller om 

ansvarsfrihet kunde beviljas. 

Inga synpunkter, frågor fanns och årsmötet beslutade bevilja avgående styrelse ansvarsfrihet 

för verksamhetsåret 2016. 

§12. STYRELSENS FÖRSLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2017 

Mötesordföranden, åldermannen, föredrog styrelsens förslag till inriktning av 2017 års 

verksamhet varvid, till den framskrivna och utdelade verksamhetsplanen, särskilt  betonades 

- Konsekvenserna av den nya kommunal organisationen, där Torshälla stads förvaltning 

efter halvårsskiftet försvinner, följs upp. Gillet har framfört önskemål om förbättring 

av innergård och köksrenovering bland annat. 
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- Konsekvenserna av byggnadsminnesförklaringen bevakas och lyfts fram som 

attraktionsfaktor i föreningens arbete. 

- Gillets deltagande i 700-årsfirandet med utgivning av ny, reviderad Torshälla ABC, 

historisk utställning, visandet av den nya torshälladräkten. 

- En staketutställning med gamla foton från Torshälla sätts upp. 

- Torshälla ABC 2017 presenteras och delas kostnadsfritt ut till Gillets medlemmar. 

- Att visandet av Bergströmska gården som museum prioriteras under året. 

- Den nya organisationen också avseende mormorstäppan och Gillets önskemål om att 

få använda trädgården även utan skötselansvar följs upp. 

- Studiecirkeln Bygdeband fortsätter sitt arbete. 

- Gåvor kommer att mottas, men restriktivt och i enlighet med Eskilstuna stadsmuseums 

rekommendation. 

- Förbättrad tillgänglighet till samlingarna undersöks, bl a genom film eller fotovisning 

på nedervåningen. 

- Samarbetet med skolorna fortsätter. Barnkulturvecka inplaneras till v 20 och v21. 

- Blomstertåg 26 maj avslutar Barnkulturveckan. Barnteckningar ställs ut på biblioteket. 

Barnkulturgruppens vandring används i informationen om Torshällas äldre delar. 

Barnen får på gården lära sig om linets historia, hur hushållen sköttes historiskt samt 

om tunnbrödsbakning. (Även äldre inbjuds) 

- Gillet deltar som tidigare i firandet av Nationaldagen 6 juni på Holmberget, följt av 

kaffe på Bergströmska gården. Landshövdingen Liselott Hagberg högtidstalar. 

- Hantverksdagarna 2017 pågår alla torsdagar i juli. En hantverkare per torsdag. Kaffe 

och underhållning inplaneras. Sommarprogrammet på Bergströmska gården infattar i 

juli även tisdagar och lördagar. Samarbete mede kyrkan avseende kyrkkaffe. 

- Sista sommaraktivitet blir även i år Växtmarknaden i augusti. 

- Höstens arbete fokuseras på Torshälla marknad, Historisk afton och Julmarknaden. 

- Kring historisk afton och flera andra aktiviteter samarbetar Gillet med flera andra 

organisationer i nätverket ”Gamla Torshälla”. De historiska spelen uppförs, tre 

allsångskvällar på Holmberget inplaneras. Under Historisk afton 8 oktober föreläser 

Christoffer O´Reagan. Nätverket anordnar historiskt husförhör och ev ett Luciafirande. 

- Under 2017 utvecklas ytterligare fortsatt digitalisering av föremål, bilder, texter. 

- S:t Olofs Gille utkommer under året med fyra nummer. 

Mötesordföranden avslutade genomgången av verksamhetsplanen med att välkomna alla 

medlemmar att komma till gården och hjälpa till i verksamheten.  ”S:t Olofs Gille vill bevara 

det gamla och finnas med i nuet”. Mötesordföranden frågade mötet huruvida det finns frågor 

eller synpunkter på verksamhetsplanen. Då inga synpunkter eller tillägg framfördes frågade 

ordföranden om verksamhetsplanen kan godkännas. 

Årsmötet godkände Verksamhetsplan 2017. 

§13. FASTSTÄLLANDE AV BUDGET FÖR VERKSAMHETSÅRET 2017 

Gärdeman föredrog budget för 2017. Ingångsvärdet är gott med litet överskott som förts över 

från 2016 och medlemsutvecklingen stabil. Gärdemannen var optimistisk men påpekade att 

kostnader tillkommer i arbetet med Torshälla ABC och den historiska utställningen. 

Bidragsmedel har sökts från bl a Längmanska Kulturfonden. 
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Inga synpunkter framfördes på budget 2017 och mötesordföranden frågade om budget kunde 

godkännas. 

Årsmötet beslutade fastställa budget för 2017. 

§14. VAL AV ÅLDERMAN FÖR ÅR 2017 

Valberedningen (Östen Belin och Jan Brandt) hade förberett alla aktuella val till styrelsen.  

Iha Frykman hade tillfrågats om omval och accepterat att fortsätta som föreningens ålderman. 

Inga andra förslag framkom. 

Årsmötet valde enhälligt, med acklamation, Iha Frykman till ålderman för år 2017. Iha 

Frykman deltog inte i beslutet. 

§15. VAL AV TRE ORDINARIE STYRELSELEDAMÖTER PÅ TVÅ ÅR 

Valberedningen lämnade förslag, enligt stadgarna, på omval respektive nyval.  Styrelsen har 

haft nio ledamöter 2016. Sju ordinarie och två ersättare. Två ordinarie styrelseledamöter 

Karin Lindh och Torbjörn Axner hade valt att lämna styrelsen, varför två nyval skulle ske. 

Hans Erikssons styrelsepost utgick 2016, varför omval föreslogs. Kvar i styrelsen, med ett år 

kvar på sina uppdrag var Janett Eriksson, Jan-Erik Kling och Christina Åslund. De hade 

accepterat att kvarstå i styrelsen, varför inga förslag lagts. Valberedningen föreslog till omval 

Hans Eriksson och som nyval efter de två avgående ledamöterna Mikael Nyman och Tryggve 

Lundh, nu ersättare i styrelsen. 

Inga andra förslag framkom. Årsmötet valde ovan nämnda tre personer till ordinarie 

styrelseledamöter på två år. 

§16. VAL AV TVÅ ERSÄTTARE 

Valberedningen föreslog två nyval, och de föreslagna hade accepterat uppdraget, Annette 

Hammarlund på två år och Majlis Strandberg på ett år. 

Inga andra förslag framkom och ovan nämnda två personer valdes på två år respektive ett år 

till ersättare i föreningsstyrelsen. 

§17. VAL AV TVÅ REVISORER OCH EN ERSÄTTARE FÖR ETT ÅR 

Valberedning föredrog och hade tillfrågat sittande funktionärer som alla hade accepterat. 

Inga andra förslag lämnades. 

Årsmötet valde Arne Fall och Ingemar Bergenram som revisorer för ett år samt Benny Flodin 

som revisorernas ersättare för ett år. 

§18. VAL AV OMBUD TILL SÖDERMANLANDS HEMBYGDSFÖRBUND 

Styrelsen föreslog att valpunkten ströks då Hembygdsförbundet ej längre har ombud. 

Årsmötet beslutade enligt förslaget. 
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§19. VAL AV VALBEREDNING 

Styrelsen föreslog, genom mötesordföranden, att sittande funktionärer fick fortsatt förtroende. 

De hade tillfrågats och accepterat förslaget. Inga andra förslag framkom. 

Årsmötet valde Jan Brandt och Östen Belin till valberedare. 

§20. FASTSTÄLLANDE AV ÅRSAVGIFT FÖR 2017 

Årsavgiften för 2016 uppgick till 100 kr för enskild och 150 för familjemedlemskap. 

Mötesordföranden föreslog årsmötet att medlemsavgiften skulle vara oförändrad för 2017.  

Inga förslag däremot ställdes. 

Årsmötet beslutade att årsavgift 2017 för enskild uppgick till 100 kr och för familj till 150 kr. 

§21. STYRELSENS FÖRSLAG TILL STADGEÄNDRING 

Ursprungligen föreslogs förslaget till stadgeändring i form av en motion från styrelsen till 

årsmötet. 

Styrelsen önskade dock behandla motionen på särskild punkt, då den föreslog stadgeändring. 

Stadgarna i sin helhet beslutades 1999. Mötesordföranden redovisade bakgrunden till behovet 

av stadgeändring på tre punkter. Styrelsen beslutade föreslå ändringarna vid styrelsemöte 8 

november 2016. 

Under § 4 Möten föreslogs: Ändring i tredje meningen till ”Kallelse samt föredragningslista 

införs i S:t Olof nr 4 föregående år. Kallelse samt föredragningslista läggs samtidigt ut på 

föreningens hemsida www.sanktolofsgille.se.” 

Gällande ärenden som ska behandlas på årsmötet föreslog styrelsen följande ändringar: 

j) Val av ombud till Södermanlands Hembygdsförbund 

Styrelsen föreslog att punkten tas bort. Ombud finns inte längre. (Se även detta protokoll 

§18.) 

k) Val av tre ledamöter till valberedningen 

Styrelsen föreslog att antalet ändrades till två ledamöter då detta varit det reella antalet i 

föreningen sedan flera år tillbaka. Mötesordföranden frågade årsmötet om några synpunkter 

finns på ändringsförslagen. 

Inga synpunkter framfördes och årsmötet beslutade att stadgarna ändras enligt förslaget. 

§22. BEHANDLING AV MOTIONER OCH FÖRSLAG 

Inga motioner och förslag hade inkommit. Styrelsens motion om stadgeändring behandlades 

särskilt i §21, 

Årsmötet lägger punkten till handlingarna 

 

 

 

http://www.sanktolofsgille.se/
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§23 AVSLUTNING 

Under punkten presenterades de nya styrelsemedlemmarna Annette Hammarlund och Majlis 

Strandberg. De avgående ledamöterna i styrelsen Karin Lindh och Torbjörn Axner kommer 

att avtackas för sitt styrelsearbete senare. 

Under denna punkt informerade slutligen mötesordförande/ålderman Iha Frykman att 

styrelsen utsett fyra hedersmedlemmar. Dessa var Lilian Andersson, Kerstin Stenberg, Bernt 

Pettersson och Björn Maxe. Åldermannen tackade dem varmt för deras mångåriga insatser. 

§25 AVSLUTNING 

Mötesordförande/Ålderman Iha Frykman tackade för ett bra årsmöte och önskade alla lycka 

till i ett intensivt verksamhetsår 2017. 

Torshälla dag som ovan 

Vid protokollet 2017-03-25: 

 

Tryggve Lundh                                           Iha Frykman 

Sekreterare      Ordförande 

Justeras: 

 

Mia Hedin                                                    Anders Krafft 

 

 

 

 


