
Verksamhetsberättelse 2020
Styrelsen har bestått av
Monix Sjölin ordförande, Jukka Vänttinen v.ordförande, Anders Franzén kassör, Jenny K 
Lundgren sekreterare, Lilian Togelius och Ella Ekman klubbmästare
Övriga styrelseledamöter: Carl Johan Blomqvist, Olle Raab, Suppleant Gisela Eriksson

Styrelsen har vanligtvis sammanträden vid runt fem tillfällen per år.
2020 ställdes möten in pga Covid-19. Frågor avhandlades över mail.
Årsmötet flyttades från mars till augusti.

Revisor var Stig Espe Olson. Suppleant: Berit Thomasson
Invalsnämnden har bestått av Jenny K Lundgren, Jon Åkerlind, Carl-Johan Blomqvist, 
Gertie Månsson
Valberedning Gertie Månsson och Hans Johansson

Antalet betalande medlemmar var 2020 runt 77 st.
Klubbens hedersmedlemmar: Jan Harry Persson, Berit Thomasson, Bertil Petersson,
Arne K Winquist, Jon Åkerlind, Jukka Vänttinen, Ella Ekman.
Klubbens hedersmedlemmar och de c:a 20 över 80 år är befriade från medlemsavgift.
Årsavgiften för 2020 har varit 250 kr

Under hela sommaren kunde vi ses ute på picknick i Slottsparken.
Det fanns möten inför utställningen på Limhamn, och Fridhemsgruppens första möte.
I augusti hade klubben vernissage på Limhamns konsthall.
Birgitta Godlund bjöd på årsmötet in till Estesio skulpturparksprojekt 2021
I september kom beskedet att klubbens nestor Jan Harry Persson gått bort.
Julfesten ställdes in av smittskyddsskäl.

2020 års stipendier delades ut till Silvia Wieser. Bertil Kaa Hedberg. Danilo Stankovic,
Debora Svensson, Margareta Grip Holmes och André Nordström.

Fridhem
Fridhem var uthyrt 2020 v. 23-34 samt tre helger och v. 39, sammanlagt12 v.
Öppningshelgen var 24-26 april.
Stängningshelg 30 oktober – 1 nov.

Fördelningen av sommarveckorna väckte protester då vi gav förtur till de som engagerat 
sig på gemensamma helger. Tanken var att hinta om att de som hyr får visa intresse för att
vi behöver hjälpas åt att underhålla hus och tomt så hyran kan hållas nere.
Intresseanmälning provades till nästa gång.

Av hänsyn till Corona var det svårt att jobba på rekryteringen, ändå blev rekord på 
midsommar då 15 personer kom.
Då blev det återigen debatt om ombyggnad. Ewa Berg bildade en grupp för att ta in 
offerter. Kostnadsförslag har därefter redovisats separat.



Gjort på Fridhem 2020
Stopp i vasken åtgärdat, avloppsrör uppgrävt och rensat.
Ny vattenkran, utkastare och ny vattenpump installerat. Ett rör bytt under vasken.
Elektriker har fördelat kökets el på fler säkringar och satt upp Jordfelsbrytare.
Sotare/ Sotning + Brandskyddskontroll. Skorstenskåpan ska vi lyfta av innan sotning eller 
sätta på gångjärn. Krav på halkskydd till stegen (krok) Köksspisen ej godkänd. 
Kakelugnen okej. Brandstege till övervåningen är inköpt av Jukka.
Målning påbörjad på huset & uthuset
Ahlsmarks minne, ett trädäck med tak byggdes vid sjön. Vi köpte material även till staketet
men det kommer att behöva kompletteras. Jon har gjort en rök.
Pallkragar. Körsbärsträd och plommonträd planterat.
Nedtagning av gamla angripna körsbärsträd. Rensat risiga träd vid muren och vid 
skogskanten.

För årsmötet 2021.04.24
Monix Sjölin


