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Årsstämman 2021 
Vid årsstämman i Equmeniakyrkan den 8 oktober deltog 78 föreningsmed-
lemmar. Efter stämmoförhandlingarna fortsatte Sven Karlsson från Tollered 
sin berättelse från 2020 om familjen Berg på Nääs. 
 
Styrelsen har bestått av ordförande Lars Åkeson, vice ordförande Ingela 
Björnåsen Nyström, kassör Lisbeth Gabrielsson, sekreterare Margareta 
Egerstad samt ledamöterna Berit Bengtsson, Eva Lyberg, Ronny Terbrant, 
Ingela Wadheden samt Kerstin Wallgren. Årsstämman följde valberedning-
ens förslag till styrelse. Styrelsen har under året haft tjugo protokollförda 
sammanträden. 
 
Revisorer har varit Björg Medin och Gunnar Mattsson. Revisorssuppleanter 
har varit Sven-Erik Grönkvist och Bo Thörnblom. Valberedningen har ut-
gjorts av Olle Rutgersson, sammankallande, Eva Nisshagen Rosén samt Ulla 
Wik. Ronny Terbrant har varit ansvarig för hemsidan, medlemsregistret och 
e-postutskick. 
 
Antalet medlemmar vid årets slut var 995 och 127 personer stod på kölistan. I 
enlighet med beslut på årsstämman för år 2020 har vi inte tagit ut någon års-
avgift år 2021. Detta som en kompensation för uteblivna aktiviteter. 
 
För sammankomsterna i Dergårdsteatern har avgiften varit 50 kr för medlem 
och 70 kr för ickemedlem. Under hösten 2021 har vi haft 6 fredagssamman-
komster med totalt 959 deltagare och kunnat genomföra 5 olika aktiviteter 
med 153 deltagare, dvs totalt 1 112 deltagare. 
 
Programmet 2021 
Efter det att mötesrestriktionerna togs bort startade våra fredagssamman-
komster i oktober. Vi började med att Major Gypsy Swing Band kom och 
spelade svängig musik för oss och sedan visade Tore Hagman fina bilder och 
talade om det gamla bondesamhället. Lerumsbon David Riccius talade om 
sin bok ”Lerumsarvet” och visade bilder från det gamla Lerum. Charlotte 
Signahl föreläste om våra mötesbeteenden. 
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Traditionsenligt, tionde gången, i december fick vi besök av Balettakademins 
Lucia. Insamlingen som då gjordes gav 7 810 kronor som vi har satt in på 
Stadsmissionens konto. 
 
I slutet av september gick vi på guidad stadsvandringar i Alingsås och i ok-
tober gick vi en guidad skulpturvandring på norra Älvstranden i Göteborg. 
Vår medlem Birgitta Bergman lärde oss om olika mossor under en vandring i 
Goråsberget i Aspenäs. Vi har också varit på Göteborgs Stadsmuseum och 
sett utställningen ”Grejen med Göteborg”. 
 
Ekonomin för 2021 
Årets ekonomiska utfall blev ett underskott på 86 899 kr. Den 2021-12-31 
uppgick kassa, bank inkl. presentkort till 536 091 kr och föreningens kortfris-
tiga skulder och förutbetalda medlemsavgifter var 124 513 kr. Eget kapital, 
inkl. årets resultat, utgjorde 411 578 kr. Styrelsen föreslår att årets underskott 
balanseras i ny räkning. 
 
Styrelsen tackar medlemmarna för visat förtroende under det gångna året 
och hoppas på ett intressant, roande och givande 2022 och önskar alla väl-
komna att deltaga. 
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