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Verksamhetsberättelse 2022 
Direktionen för Luleå Fruntimmersförening får här avge 
verksamhetsberättelse med årsbokslut för verksamhets- och räkenskapsåret 2022. 
 
Direktionen har under året bestått av: 
Ordförande   Karin Wennström 
Vice ordförande Marianne Blomqvist 
Sekreterare  Gudrun Persunger 
Kassaförvaltare Maj Rehnström 
Ledamot  Margareta Berglund 
  Anita Hammargren 
  Ulla-Britt Hallquist 
 
Direktionen har genomfört 4 protokollförda möten under året. 
 
Verksamhet 
Efter ett par år med global pandemi som påverkat oss alla kunde vi under 2022 så sakta 
återuppta vår verksamhet. Vi kunde återgå till fysiska mötet både i direktionen liksom 
medlemsaktiviteter. 
 
I slutet av maj månad samlades vi äntligen för årsmöte. 22 medlemmar deltog och mötet 
leddes av Ingrid Backfjärd. En ny direktion och övriga funktionärer kunde väljas. 
Årsmötet avslutades med kaffe och tårta. 
 
Den 18 juni deltog vår förening med representanter vid Luleå Kommuns försenade 400-års 
jubileumsfest i Stadsparken. Förutom en trevlig hattparad hade föreningen ett torgbord med 
information.  
 
I mitten av november anordnades ett Kafferep för föreningens medlemmar på Quality 
Hotell. Det blev en stunds trevlig samvaro där vi passade på att dela ut vår penninggåva till 
årets mottagare, Diakonerna i Luleå Domkyrkoförsamling. 
Annika Forssén, specialist i allmänmedicin och docent vid Umeå universitet, bjöd på en 
intressant föreläsning utifrån hennes forskning om kvinnors liv, arbete och hälsa under 1900-
talet.  
 
Sedan flera år tillbaka försöker vi kommunicera mer digitalt med våra medlemmar. 
De flesta av har idag en mailadress som gör att vi lätt kan nå ut med information och i de fall 
mailadress saknas men medlems mobilnummer finns uppgift om 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 100 registrerade medlemmar. Precis som för många andra 
ideella föreningar minskar vi vårt medlemsantal. 
11 nya medlemmar har tillkommit under året. Ett speciellt välkommen till er! 
Vi hoppas 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 15 000 kr till Diakonerna i Luleå och dess stödverksamhet till behövande.  
 
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 1 959 kr. Utdelning har skett på föreningens aktiedepå med 27 419 kr att jämföra mot 
föregående år 22 217,11 kr. 
Det faktiska värdet på vår aktiedepå i Handelsbanken är per 31/12 2022 på 690 992,60 
(622 237,70 kr) vilket är en värdeökning med 68 754,90 kr. Bokföringsmässigt påverkas det 
bokförda värdet först vid en ev. försäljning av aktier. 
 

FÖRENKLAT ÅRSBOKSLUT för räkenskapsåret 2022-01-01 - 2022-12-31  
    

Resultaträkning 2022 2021  
INTÄKTER    

Deltagarintäkter 1 500 0  

Medlemsavgifter 7 400 8 200  
Gåvor och bidrag 400 475  
Summa intäkter 9 300 8 675  

    

KOSTNADER    

Verksamhetskostnader (välgörenhet och årsmöte) 20 604 23 000  
Övriga externa kostnader 6 372 4 189  
Summa kostnader 26 976 27 189  

    

Verksamhetens resultat                   -17 676 -18 514  
 

 

    

http://www.luleafruntimmersforening.se/


Finansiella intäkter (utdelning aktier, räntor) 29 377 23 095  
Värdeförändring aktier 0 0  
Finansiella kostnader ´-111 0  
Summa finansiella intäkter o kostnader 29 266 23 095  
ÅRETS RESULTAT 11 590 4 581  

    

Balansräkning            2022-12-31 2021-12-31  
TILLGÅNGAR    

Förutbetalda kostnader 1 499 1 361  
Finansiella placeringar  632 223 632 223  
Kassa och Bank 331 723 320 071  
Summa tillgångar 965 445 953 655  

    

EGET KAPITAL    

Balanserat överskott 953 655 949 074  
Årets resultat 11 590 4 581  
Summa eget kapital 965 245 953 655  

    

SKULDER    

Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 200 0  
Summa skulder 0 0  

    

Summa eget kapital och skulder 965 445 949 074  
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Karin Wennström                     Marianne Blomkvist            Maj Rehnström 
 
 
Margareta Berglund                 Gudrun Persunger                Ulla-Britt Hallquist  
 
 
Anita Hammargren 
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           Hemsida 

              www.luleafruntimmersforening.se 
          Medlemsavgift 2023 

          100,- kr 
          Bankgiro nr 5048-8782 
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