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Coronapandemin har inneburit att det ordinarie årsmöte, som enligt 
stadgarna skulle hållas före april månads utgång, flyttades fram. 
Verksamhetsåret har därför förlängts till tiden för det uppskjutna 
årsmötet. Verksamhetsberättelsen gäller således från förra årsmötet den 
26 april 2019 till den 18 september 2020. 

Styrelsen 
Föreningens styrelse har under verksamhetsåret haft följande 
sammansättning: Mats Lundström (ordförande), Eva Dahlman (vice 
ordförande), Kerstin Åkerström (sekreterare), Anna Fahlén (kassör), Gun 
Hedlund (medlemssekreterare), Johanna Henriksson, Johanna Wullf, 
Lasse Skarbovik och Barbara Lönnqvist. Den tidigare kassören, Katarina 
Sjölander, var fungerande kassör under hösten 2019 på grund av 
försening av försening av överföring av kontobefogenheter till den nya 
kassören. Katarina Sjölander avled den 25 augusti efter en längre tids 
sjukdom. Styrelsen och hela föreningen är tacksamma för det enträgna 
arbete hon lagt ner som kassör under många år. 
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Styrelsemöten  
Styrelsen har haft 6 protokollförda möten. På grund av Coronapandemin 
hölls bara två möten under våren. På ordförandens initiativ tillsattes ett 
”verkställande utskott” den 27 april, med uppgift att förbereda och 
organisera det kommande årsmötet som ställts in på grund av 
Coronapandemin, Utskottet bestod av Mats Lundström (ordf), Anna 
Fahlén och Kerstin Åkerlund. Utskottet har haft tre möten via zoom. 
 
Medlemmar  
Föreningen har 149 medlemmar. 
 
Årsavgiften 
Medlemsavgiften har varit 150 kronor för enskild medlem och 200 
kronor för familjer. 
 
Höstmötet  
Den traditionella höstfesten ägde rum den 29 november 2019 på 
Styrbjörnsvägen 15 i Aspudden. Efter den traditionella grekiska 
knytkalaset med grekisk mat berättade fotografen och 



Kavallastipendiaten Johanna Wulff om sitt projekt Fortsättarna – om 80-
plussare i kreativa yrken. Professor emerita Barbara Lönnqvist berättade 
om den grekiske poeten Konstantin Kavafis och läste dikter som hon 
översatt.  Båda föredragshållarna ingår i styrelsen. 
 
Årsmötet 
Årsmötet hölls den 26 april 2019 i Åsöföreningsråds lokal på 
Färgargårdstorget 1.  Efter årsmötesförhandlingarna vidtog det 
traditionella knytkalaset med grekisk mat. Till kaffet höll arkitekten Olof 
Ribbing, som under lång tid ägnat sig åt renovering av Kavallahuset, ett 
informativt och detaljerat föredrag om Kavallahusets arkitektur. 
 
Bidrag till Kavallahuset 
Föreningen har gett ekonomiskt bidrag till Kavallahuset för följande 
inköp:  
Projektor: 6500:-  
Verktygsskåp: 1845:-  
Höjbart skrivbord: 4 297,89:-  
 
Ansökningar 
Ansökan	 om	 medel	 till	 renovering	 av	 matsalsmöbler,	 filtar,	
kontorsstolar,	skrivare,	m.m.	har	sänts	till	följande	fonder.	
·						Stiftelsen	Längmanska	kulturfonden	
·						Prins	Carl	Gustavs	stiftelse	
·						Stiftelsen	Dispurs	
·						Ulla	&	Lennart	Wallenstams	stiftelse.	
Tyvärr	avslogs	samtliga	ansökningar.	
  
Övriga åtgärder under verksamhetsåret 

• En	 telefonkampanj	 för	 att	 öka	 antalet	 mejlutskick	 har	
gjorts.	 	Ett	hundratal	e-postadresser	har	lagts	till	vår	mejllista,	
vilket	innebär	en	besparing	på		drygt	1000	kr	vid	varje	utskick.		

• Hemsidan	har	uppdaterats	så	att	den	fått	en	förbättrad	layout	
som	är	anpassad	till	smarta	telefoners	skärmar.	

• Styrelsen	har	efter	ansökan	 till	Riksarkivet	beviljats	möjlighet	
att	 arkivera	 föreningens	 sorterade	 foton	 och	 handlingar	 för	
perioden	1980-2010.	

 
Uppsala den 17 september 2020 

 
Styrelsen genom Mats Lundström (ordf.)		


