
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021

Under verksamhetsåret 2021 har styrelsens sammansättning varit:

Ordförande Ingrid Nolenger - del av året
V ordförande Sven-Olof Larsson  
Kassör   Johan Dahlström
Sekreterare Roland Ljungkvist
Ledamot Nils-Göran Wetterberg 

Revisorer  

Föreningen SkövdeBor, Stockholm har under verksamhetsåret 2021 genomfört sitt 
78:e verksamhetsår. Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 3 styrelsemöten . 
P.g.a restriktionerna för Coronapandemin har 2 styrelsemöte och 
årsmötesförhandlingar hållits digitalt.

Årsmötet år 2021 hölls digitalt och 9 medlemmar besvarade de frågor som ställdes.
Dagordningen behandlades och styrelsen fick ansvarsfrihet.

Vår årliga Höstträff  blev liksom andra träffar inställt baserat på myndigheternas 
instruktioner. Vi ser nu framemot att årsmötet 2022 kommer att kunna avhållas på
vanligt sätt och att vi alla skall kunna träffas på årsmötet i April.
Styrelsen planerar mot ett årsmöte och vi återkommer med inbjudan.

Föreningens ekonomiska ställning just nu är 13.669:- med några väntade utgifter 
som ännu inte reglerats.

På grund av att alla aktiviteter ställts in – beslutade styrelsen att efterskänka 
årsavgiften för verksamhetsåret 2020. Detta beslut togs under året och de som 
redan betalt för året får sin medlemsavgift överförd till verksamhetsåret 2021.

Styrelsen har under verksamhetsåret hållit kontakten med våra medlemmar genom 
e-mail eftersom personliga kontakter varit mycket begränsade. 18 e-mail har under 
året distribuerats till samtliga medlemmar 

Föreningen SkövdeBors förnämliga hemsida vars adress är www.skovdebor.se
uppdateras frekvent och där kan mycket smått och gott ses, som information om 
kommande händelser, tidningsartiklar, böcker med anknytning till Skövde, bilder 
från verksamheter och brev.
Styrelsen skickar nu ett e-postmeddelande vid varje uppdatering av hemsidan till 
samtliga medlemmar som har anmält sin e-postadress till föreningen.
Hemsidan har under verksamhetsåret flyttats och fått ett nytt hem. Detta har 
inneburit ett antal uppdateringar av mera redaktionskaraktär. 



“Bli-medlem-sidan” på hemsidan, gör det enkelt att anmäla nya medlemmar. Du 
skall också använda denna sida för att anmäla adressförändring eller andra 
ändringar i dina egna uppgifter.
  
Stockholm i mars 2022

Styrelsen
Föreningen SkövdeBor, Stockholm


