Luleå Fruntimmersförening
1857
Ett starkt nätverk för kvinnor i Luleå

Verksamhetsberättelse 2021
Direktionen för Luleå Fruntimmersförening får här avge
verksamhetsberättelse med årsbokslut för verksamhets- och räkenskapsåret 2021.
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 3 protokollförda möten under året.
Verksamhet
2021 blev ännu ett år med en global pandemi som påverkat oss alla. Ett år då vi fått fortsätta
hålla avstånd och följa råd och rekommendationer. Att kunna samla våra medlemmar till
årsmöte har inte gått, liksom inte heller året innan. Då det är medlemmarna tillsammans vid
årsmöte som väljer sin företrädare för de olika uppdragen i föreningen har det medfört att
samma personer i direktionen, valberedning och revisorer alltjämt sitter kvar på sina
uppdrag i väntan på att ett årsmöte kan genomföras och nya val kan ske.
Under sommaren och hösten minskade smittspridningen av covid-19 och vi började se ljuset
i tunneln. Direktionen träffades i augusti, september och november för möten. Alla
medlemmar bjöds in till Norrbottenteaterns revy ”Ja, må hon leva” den 23 oktober. Det var
många som tog tillfället i akt och kom för en stunds gemenskap.
Under hösten har en liten utställning om vår förening tagits fram och satts upp på
Norrbottens museum. En utställning om föreningens historik från 1857 till våra dagar.
Vid direktionsmötet i november beslutades att inbjuda till årsmöte 5 mars 2022.
I slutet av året tog pandemin ny fart igen och när vi nu summerar 2021 känns det som mörka
moln åter hänger över utsatt årsmötesdatum.
Redan för några år sedan valde vi att försöka övergå till att kommunicera mer digitalt.
De flesta av våra medlemmar har idag en mailadress som gör att vi lätt kan nå ut med
information och i de fall mailadress saknas men medlems mobilnummer finns kan

information även skickas med sms. Föreningens hemsida försöker vi hålla uppdaterad och
där läggs också all medlemsinformation ut.
www.luleafruntimmersforening.se

Medlemmar
Vid årets slut har föreningen 113 registrerade medlemmar. Precis som för många andra
föreningar minskar vi vårt medlemsantal.
Fyra nya medlemmar har tillkommit under året. Ett speciellt välkommen till er!
Trots att föreningen har svårt att 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. Det här året beslutade direktionen att skänka en
penninggåva på 10 000 kr till Frälsningsarméns sociala verksamhet i Luleå.
Minnesgåva
Till minne av föreningens, under året, avlidna medlemmar har vi skänkt 1 000 kr till
Bröstcancerforskningen.
Ekonomi
Ekonomin är god. Likvida medel som finns på vårt sparkonto hos SBAB gav oss en ränteintäkt
på 878 kr. Alltid något i tider med minusräntor. Utdelning har skett på föreningens aktiedepå
med 22 217,11 kr att jämföra mot föregående år då ingen utdelning skedde.
Det faktiska värdet på vår aktiedepå i Handelsbanken är per 31/12 2021 på 622 237,70 kr
vilket är en värdeökning med 126 847,10 kr. Bokföringsmässigt påverkas det bokförda värdet
först vid en ev. försäljning av aktier.

FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT för räkenskapsåret 2021-01-01 - 2021-12-31
Resultaträkning

2021

2020

INTÄKTER
Medlemsavgifter
Gåvor och bidrag
Summa intäkter

8 200
475
8 675

7 500
850
8 350

23 000
4 189
27 189

1 270
4 622
5 892

-18 514

2 458

KOSTNADER
Verksamhetskostnader (välgörenhet och årsmöte)
Övriga externa kostnader
Summa kostnader
Verksamhetens resultat

Finansiella intäkter (utdelning aktier, räntor)
Värdeförändring aktier
Finansiella kostnader
Summa finansiella intäkter o kostnader
ÅRETS RESULTAT

23 095
0
0
23 095
4 581

875
0
0
875
3 333

2021-12-31

2020-12-31

TILLGÅNGAR
Förutbetalda kostnader
Finansiella placeringar
Kassa och Bank
Summa tillgångar

1 361
632 223
320 071
953 655

1 089
632 223
315 762
949 074

EGET KAPITAL
Balanserat överskott
Årets resultat
Summa eget kapital

949 075
4 581
953 655

945 741
3 333
949 074

0
0

0
0

953 655

949 074

Balansräkning

SKULDER
Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter
Summa skulder
Summa eget kapital och skulder
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