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Verksamhetsberättelse 2020 
Direktionen för Luleå Fruntimmersförening får här avge 
verksamhetsberättelse med årsbokslut för verksamhets- och räkenskapsåret 2020. 
 
Direktionen har under året bestått av: 
Ordförande   Karin Wennström 
Vice ordförande Marianne Blomqvist 
Sekreterare  Elisabeth Rinander 
Kassaförvaltare Mari-Ann Granström 
Ledamot  Eva Burström 
  Margareta Berglund 
  Maria Söderkvist 
 
Direktionen har genomfört 2 protokollförda möten under året. 
 
Verksamhet 
2020 blev ett år då inget var sig likt. Aldrig har vi upplevt något liknande. En global pandemi, 
Corona covid-19, slog till över hela världen i början av året. I mars månad började vi Sverige 
inse att pandemin på allvar även nått våra breddgrader och landet införde råd och 
restriktioner. Mycket av det vi tagit för givet förändrades snabbt och när året närmade sig 
sitt slut infördes nya skärpta restriktioner.  
I vår förening hade vi precis kallat våra medlemmar till årsmöte. Allt var planerat och klart 
när vi fick ställa in mötet. Det innebär att vi inte har kunnat genomföra de årliga val av 
direktion, revisorer och valberedning som skulle ha skett vid årsmötet. Fram tills att vi åter 
kan kalla medlemmarna till årsmöte sitter valda funktionärerna från årsmötet 2019 kvar på 
sina uppdrag.  
Under året har direktionen träffats vid två tillfällen. Ett första direktionsmöte avhölls i 
januari månad. I början av augusti, när smittspridningen var lägre, träffades direktionen för 
ett möte utomhus. Förhoppningen var då att med fortsatt nedgång i pandemin kanske vi 
skulle kunna kalla medlemmarna till årsmöte under hösten. Vi hann bara tänka tanken så 
ökade smittspridningen igen och när detta skrivs i början av 2021 ser det fortfarande mörkt 
ut. 
 
Trots att föreningens verksamhet tvingats pausa försöker vi ändå hålla vår hemsida 
uppdaterad.  
www.luleafruntimmersforening.se  
 
 

http://www.luleafruntimmersforening.se/


Medlemmar 
Vid årets slut har föreningen 138 medlemmar vilket är en minskning med 30 medlemmar. 
2 nya medlemmar har tillkommit under året. Ett speciellt välkommen till er! 
Trots att föreningen inte kan bedriva någon verksamhet under pågående pandemi hoppas vi 
att alla registrerade medlemmar vill fortsätta vara medlem i Luleås äldsta ideella förening 
genom att betala in årets medlemsavgift (100 kr) 
 
Välgörenhet 
De pengar vi årligen brukar skänka till något behövande i enlighet med våra stadgar är av 
den avkastning vi erhåller på vårt kapital. Detta år har ingen avkastning utbetalats och vi har 
därför inte skänkt några pengar till välgörenhet.  
 
Minnesgåva 
Till minne av föreningens, under året, avlidna medlemmar har vi skänkt 1 000 kr till 
Bröstcancerforskningen. Till minne av föreningens f d ordförande Kirsti Rinander beslutade 
direktionen att skänka en minnesgåva.  
 
Ekonomi 
Ekonomin är god. Likvida medel som finns på vårt sparkonto hos SBAB gav oss en ränteintäkt 
på 875 kr. Alltid något i tider med minusräntor. Ingen utdelning har skett på föreningens 
aktiedepå att jämföra mot föregående år då utdelningen gav 29 551,50 kr.  
Det faktiska värdet på vår aktiedepå i Handelsbanken är per 31/12 2020 på 495 390,60 kr 
vilket är en värdeminskning på 60 177,60 kr. Bokföringsmässigt påverkas det bokförda 
värdet först vid en ev. försäljning av aktier. 
 

FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT för räkenskapsåret 2020-01-01 - 2020-12-31  
    

Resultaträkning 2020 2019  
INTÄKTER    

Medlemsavgifter 7 500 5 150  
Gåvor och bidrag 850 500  
Summa intäkter 8 350 5 650  

    

KOSTNADER    

Verksamhetskostnader (välgörenhet och årsmöte) 1 270 27 717  
Övriga externa kostnader 4 622 5 924  
Summa kostnader 5 892 33 641  

    

Verksamhetens resultat 2 458 -27 991  
 

    

Finansiella intäkter (utdelning aktier, räntor) 875 30 550  
Värdeförändring aktier 0 0  
Finansiella kostnader 0 0  
Summa finansiella intäkter o kostnader 875 30 550  
ÅRETS RESULTAT 3 333 2 560  



    

Balansräkning            2020-12-31 2019-12-31  
TILLGÅNGAR    

Förutbetalda kostnader 1 089 1 089  
Finansiella placeringar  632 223 632 223  
Kassa och Bank 315 762 313 679  
Summa tillgångar 949 074 946 991  

    

EGET KAPITAL    

Balanserat överskott 945 741 943 182  
Årets resultat 3 333 2 560  
Summa eget kapital 949 074 945 741  

    

SKULDER    

Leverantörsfaktura 0 0  
Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 0 1 250  
Summa skulder 0 1 250  

    

Summa eget kapital och skulder 949 074 946 991  
 

 

            

Luleå 2021-01-08 
 
Karin Wennström             Marianne Blomkvist            Mari-Ann Granström 
 
Elisabeth Rinander           Eva Burström                        Margareta Berglund 
 
Maria Söderkvist 
 
 
Vår revisionsberättelse har avgivits i februari 2021 
 
Stina Nordlund                  Anita Hammargren 
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