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Verksamhetsberättelse 
Verksamhetsberättelse Föreningen Åh stiftsgårds vänner för verksamhetsåret  
2017-01-01 – 2017-12-31  
 
Viktiga händelser under året 
Föreningens styrelse har under året varit:  
fram till årsmötet 9 april 2017  

• Gunvor Hagelberg, föreningens ordförande 
• Maria Henoch, ordinarie (vice ordförande) 
• Anders Nilsson, ordinarie (kassör) 
• Carina Etander-Rimborg, ordinarie (sekreterare) 
• Emma Boije, ordinarie 
• Gunilla Olofsson, ordinarie 
• Jan Spånslätt, ordinarie 
• Lars Olsson, ersättare 
• Eva Lindhusen Lindhé, ersättare 
• Gustav Bäckström, ersättare 

 
från årsmötet 9 april 2017 

• Gunvor Hagelberg, föreningens ordförande 
• Maria Henoch, (vice ordförande) 
• Anders Nilsson, (kassör) 
• Carina Etander Rimborg, ordinarie (sekreterare) 
• Gunilla Olofsson, ordinarie 
• Lars Olsson, ordinarie 
• Jan Spånslätt, ordinarie 
• Sara Berggren, ersättare 
• Tobias Österblom, ersättare. 

 
Styrelsen har under året 2017 sammanträtt 5 gånger: 1 februari, 27 april, 20 augusti,  
27 september och 29 november. 
 
Vid årsmötet den 9 april 2017 var 11 personer närvarande. Årsmötet fastställde 
verksamhetsberättelsen för 2016, och fastställde även budget och plan för kommande år. 
Eftersom revision inte hade genomförts bordlades frågan om ansvarsfrihet till kommande 
medlemsmöte. Ledamoten i Göteborgs stiftsstyrelse och Åh stiftsgårds styrelse, Mats 
Rimborg, redogjorde för stiftsgårdens ekonomi, verksamhet och utveckling framöver. 
 
Styrelsen har under 2017, efter årsmötet, fortsatt arbetet med formerna för föreningens 
verksamhet och dess kontakter med stiftsgården, dess styrelse och ledning. 
Uppbyggandet av föreningens medlemsregister och formerna för medlemskontakter har 
ännu inte funnit sina former. På föreningens hemsida sker information och under året har 
ett antal bloggar publicerats (ahvanner.se) och på Facebook sker länkning med 
stiftsgårdens sida. 
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Styrelsen har fortsatt diskussionen kring vilken roll och vilka uppgifter föreningen har och 
hur vi på bästa sätt kan stötta Åh stiftsgården. Detta är ännu inte hittat sina former.   
 
Styrelsen har beslutat om ett bidrag till 2018 års läger Tredje steget, ett läger för de som 
längtar efter att växa vidare i sin kristna tro och ett bidrag till Midsommarlägret 2018. 
 
2017 års medlemssiffror är fortsatt på en låg nivå, 32 enskilda och 10 familjer, vilket 
omräknat innebär ca 72 medlemmar (2016 ca 54 medlemmar). Även om antalet har ökat  
har antalet inte utvecklats som vi hade hoppats och föreningen har ännu inte de 
ekonomiska resurser vi räknat med. Vi är fortfarande en förhållandevis ung förening men 
vi hoppas vi är på god väg. 
 
Ekonomisk redovisning för verksamhetsåret 2017  

Resultaträkning 2017-01-01  2016-01-01 
 2017-12-31  2016-12-31 
Intäkter    
Medlemsavgifter 10 750,00     8 000,00    
Övriga intäkter (gåvor) 0,00  1 300,00 
Summa intäkter 10 750,00  9 300,00    
 
Utgifter    
Bidrag till två läger 6 000,00     0,00 
Bankavgifter  916,50  609,00 
Summa utgifter 6 916,50     0,00    
Årets resultat +3 833,50     +8 691,00    
    
Balansräkning 2017-12-31  2016-12-31 
Tillgångar    
Bankkonto 23 103,50     19 270,00    
Handkassa 0,00  0,00 
Summa tillgångar 23 103,50     19 270,00    
    
Skulder och eget kapital    
Förändring av eget kapital (årets resultat) +3 833,50  +8 691,00 
Ingående eget kapital 19 270,00  10 579,00 
Summa skulder och eget kapital 23 103,50  19 270,00    
 
 
På uppdrag av styrelsen.  
 
 
Gunvor Hagelberg, ordförande 


