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Allmänt 
 
Pandemin och dess konsekvenser 
Den pandemi som bröt ut i mars 2020 fortsatte med oförminskad styrka och med 
nya varianter av viruset under hela 2021.  
Inte bara interna angelägenheter, utan också i stort sett all utåtriktad verksamhet 
har påverkats på ett sätt som det hade varit svårt att föreställa sig före virusets 
ankomst. 
De i stort sett uteblivna inkomsterna från uthyrningen av våra lokaler har självfallet 
påverkat de ekonomiska resultaten för både 2021 och 2022, men dess bättre har vi 
kunnat få en rimlig kompensation för bortfallet genom riktade kommunala och 
statliga nödbidrag.   
Det har varit en drastisk omställning mellan jubileumsåret 2019 de två följande 
åren. Förhoppningsvis kommer viruset i framtiden inte längre att vara pandemisk. 
Viruset försvinner förmodligen inte på kort sikt, men dess konsekvenser kommer 
sannolikt inte längre att vara lika allvarliga. 
 
Sammanträden och arbetsdagar 
Trots de svåra förutsättningarna har styrelsen lyckats samla sig till sju ordinarie 
möten, inklusive det konstituerande styrelsemötet, samt en större arbetsdag, en 
kick-off, i slutet av oktober. 
Årsmötet, som enligt tradition brukar genomföras under påskhelgen, fick skjutas 
upp på grund av det allvarliga smittoläget och kom att hållas först i augusti med ett 
fåtal medlemmar närvarande.  
 
Tre gemensamma arbetsdagar genomfördes, varav två för storstädning inomhus. 
Sedan två år tillbaka har vi fått mycket god hjälp av Föreningen Bohus-Malmön 
med underhållet av vår park. 
Ansvaret för parkskötseln vilar fortfarande enbart på oss själva. Vi har vid några 
tillfällen försökt få Sotenäs kommun att tillsammans med oss skriva en gemensam 
skötselplan, där det framtida ansvaret mellan parterna klart skulle framgå. Så här 
långt utan framgång, men styrelsen kommer att ta förnyad kontakt i ärendet.   
 
Medlemmar 
Vi hade151 betalande 2021, vilket innebär en fortsatt ökning av medlemsantalet 
och vi är övertygade om att det finns potential för att ytterligare höja den nivån. 
 
Framtidsfrågor 
Förutom det förslag till nya stadgar, som presenteras på årsmötet, har styrelsen 
inlett ett arbete med en ny arbetsordning, som är tänkt att tydligt klargöra roller 



och ansvar. Den nya arbetsordningen kommer att vara på plats före halvårsskiftet i 
år-, 
 
Efter drygt 25 år har vårt kök nått vägs ände. Det är helt nödvändigt att 
totalrenovera köket och det arbetet kommer att inledas i mitten av september i år. 
Investeringen har funnits i vår plan sedan 2020, men har skjutits upp på grund av 
bristen på medel. Kostnaden beräknades till en början att ligga på drygt 60 000: -, 
men den omfattade inte den totalrenovering som vi nu är övertygade om är helt 
nödvändig, för att våra lokaler även i framtiden ska ses som ett lockande 
hyresalternativ. 
 
All plåt på husets framsida behöver bytas ut så snart som möjligt. Även detta är en 
kostsam historia, men där vi för närvarande funderar på ett alternativ, som bygger 
på att ersätta plåten med trä Även om det skulle vara genomförbart handlar det 
återigen om kostnader, som inte kan rymmas inom en ordinarie budget. Vi kommer 
att vara beroende av generösa bidragsgivare. 
 
  
Ekonomiskt utfall 
     2020  2021 
 
Rörelseintäkter   227 459  224 131 
Rörelsekostnader   281 451  240 352 
Rörelseresultat       16 221 
Finansiell post            0,6 
Årets resultat   -53 992  -16 215 
   
 
 
 
Bidrag 
Under 2021 erhöll föreningen följande bidrag: 
 
Sotenäs kommun 
Allmänt driftbidrag                             50 000 
Krisbidrag       20 000 
 
 
Folkets Hus och Parker/ 
Statens Kulturråd    
Krisbidrag    50 200  
   
  
 
Summa    120 200 
 
 
Investeringar och underhåll 
Vår enda investering under året blev inköpet och uppsättningen av ny 
utomhusarmatur runt hela huset till en kostnad av ca 9 300 kronor. Som framgår 
ovan beviljades vi ett kommunalt bidrag med 5 000 kronor för åtgärden. 
Till investeringarna bör också räknas inköpet av två stycken skrivare, varav en är 
placerad i hemmet hos sekreteraren. 



 
Konferenser och medlemsmöten 
Av förståeliga skäl har externa möten i stort sett legat på is, men ordföranden 
deltog, trots omständigheterna, i en digital konferens för medlemsföreningarna i 
FHP Väst den 19 februari. 
 
Lokalanvändningen 
Vi har alltid varit en attraktiv lokalhållare och utvecklingen kulminerade 2019 med 
bland annat tolv bröllopsfester och mängder av andra aktiviteter, både av lokal och 
extern karaktär. Av begripliga skäl uppgick uthyrningen under 2020 och 2021 bara 
till en bråkdel jämfört med ett normalår. Vissa lokala aktiviteter, som bridge och 
gymnastik, pågick dock under vissa delar av året när covidsmittan låg på viloläge. 
 
.  
 
Jämförelsetal  2019  2020 2021 
 
Antal medlemmar  116 125 151 
 
Antal uthyrnings- 
Verksamhetsdagar  160 90 101 
 
Intäkter, lokalhyra  174 197 37 720 52 880 
 
Intäkter, arrangemang   92 011 32 410 35 822 
 
Utgifter, arrangemang  52 100 21 511 34 654 
 
Netto, arrangemang             32 911 10 899 1 168 
 
 
Kommentar till jämförelsetalen  
Mellan åren 2019 och 2021 har vi ökat medlemsantalet med 26 personer, vilket är 
en signifikant procentuell ökning. Medlemsvärvningen fortsätter och målet är att vi 
inom ett par år ska ha nått 200 medlemmar. I övrigt är det de minskade intäkterna 
från lokaluthyrningen de senaste två åren som sticker ut. Det handlar om ett tapp 
på mer än 100 000 kronor. 
En ljusning är på gång under 2022 med ett stort antal bokningar för bland annat 
bröllopsfester. 
Glädjande är också att vi fortsätter att skapa en nettovinst för våra egna 
arrangemang, även om den under 2021 var blygsam. 
  
Programverksamhet/årsfester 
Under 2021 lyckades vi trots pandemin i stort sett svara för egna arrangemang 
enligt den verksamhetsplan vi hade, vilket innebar: 
 

• 3 barn- och familjeföreställningar 
• 1 teaterföreställning i samarbete med Sotenäs Riksteaterförening 
• Julmarknad 

 
Två arrangemang föll bort, en musik- eller teaterföreställning under våren och det 
traditionsenliga midsommarfirandet i vår park. Det fanns i juni 2021 inga som helst 
möjligheter att samla stora skaror av människor, inte ens utomhus, på grund av 



rådande restriktioner. Saknaden efter midsommarfesten var stor, inte bara för att 
den normalt medför väsentliga intäkter, utan också för att det är det tillfälle vi 
samlar en riktig stor publik i och omkring Folkets Hus. Saknaden var så stor att vi 
helt plötsligt fick in 4 000 kronor från privatpersoner på ön, som plåster på såret. 
Vi prövade ett nytt koncept för julmarknaden och flyttade den utomhus. Med 
hundratals marschaller, korgeldar, varm dryck och som grädde på moset lite snö på 
marken frammanades en nästan magisk känsla. Försöket ett vara utomhus kanske 
kan bli permanentat och med de erfarenheter vi skaffade oss 2021 kan vi bygga 
vidare med ytterligare inslag och förbättringar. 
 
_____________ 
 
 
Styrelsen vill till sist tacka alla som på olika sätt hjälpt oss under året. Det stöd vi 
känner betyder mycket både ekonomiskt och psykologiskt. Som vi alltid brukar 
avsluta med: 
”Samarbete och öppenhet är livsviktiga ingredienser för föreningens fortlevnad”. 
 
Bohus-Malmön 
Mars 2022 
 
 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


