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Inledning
Sjöstadens Folketshusförening har till ändamål att, på ideell basis, arbeta för att
o
o
o
o

det ska skapas lämpliga samlings- och studielokaler i Hammarby Sjöstad,
medverka till att allmänheten erbjuds kulturaktiviteter av god kvalitet,
samarbeta med och vara en resurs för det lokala föreningslivet samt
bedriva annan härmed förenlig verksamhet.

Sjöstadens Folketshusförening (organisationsnummer 802458-0485 och bankgiro 725-5722)
bildades år 2011. Föreningen är medlem av riksorganisationen Folkets Hus och Parker. Vid
utgången av vårt första verksamhetsår 2011 var vi 127 medlemmar. Nya medlemmar har
tillkommit sedan dess, genom att de köpt andelar i föreningen. 2017 tillkom 27 nya medlemmar.

Styrelsen
Styrelsen består, enligt stadgarna, av lägst fem och högst nio ledamöter samt tre suppleanter.
Ordförande och kassör väljs växelvis för två år, alla övriga för ett år.
o
o
o
o

Stämman 2 april 2017 beslutade, att välja Helena Onn till ordförande för två år.
Kassör Carl-Henrik Carlén blev invald 2016 för två år och kvarstår till 2017.
Stämman 2017 beslutade, att välja följande ledamöter för ett år; Carin Granlund-Olsen,
Jochum Rypma, Kristine Bergholcs, Lotta Brilioth-Biörnstad, Teresa Mesquit.
Stämman 2017 beslutade, att välja följande suppleanter för ett år; Henrik Berggren, Janis
Bergholcs, Ulrich Müller.

Föreningens firma har under året tecknats av ordförande Helena Onn och kassör Carl-Henrik
Carlén, båda i förening och sekreterare Kristine Bergholcs och kassör Carl-Henrik Carlén, båda i
förening.
Styrelsen har under året haft 9 st. protokollförda möten. Styrelsen arbetar ideellt. Inga arvoden
betalas ut. Inom styrelsen gäller, nu liksom tidigare, att alla deltar på sina egna villkor och efter
sina egna möjligheter.
I december drabbades föreningen av ett sorgebesked när vår trogne och engagerade
styrelseledamot Uli Müller avled.

Revisorer
o Stämman 2017 beslutade, att med tanke på den ringa omfattningen av de ekonomiska
transaktionerna, räcker det med 1 revisor och 1 revisorssuppleant.
Noteras dock, att om den ekonomiska redovisningen blir mer omfattande, ska beslut om
antalet revisorer/suppleanter tas vid årsstämma.
o Stämman beslutade, att välja Gunnar Magnusson till revisor och Karin Rudebeck till
revisorssuppleant för ett år.

Valberedning
o Stämman 2017 beslutade, att välja Lars Wittenmark, Lars-Erik Lundin och Gerd MüllerNordin till valberedning, med Gerd Müller-Nordin som sammankallande.
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Lokaler
Sjöstadens Folketshusförening har ingen egen lokal, utan är beroende av att hyra lokal för sina
olika aktiviteter.
Styrelsemöten och årsmöten har förlagts till Bogemenskapen Sjöfartens lokaler på Heliosgatan
23.
Föreningen har hyrt in sig i Jimmys festvåning för föreläsningar/författarkvällar.
Bokcirkeln har sin hemvist på Luma Bibliotek.

Samarbete med Folkets Hus och Parker
Centralföreningen Folkets Hus och Parker stödjer lokalföreningarna på olika sätt.
Centralorganisationen har t.ex. rättigheterna att direktsända operor från bl.a. the
Metropolitan Opera i New York. Utan koppling till centralorganisationen skulle
vår förening inte kunna sända dessa operor. Logotypen för Folkets Hus och Parker
ska finnas med på lokalföreningarnas informationsblad och annonser.
Samarbetsavtalet kvarstår även om vi för närvarande inte har möjlighet att
direktsända opera/teater.

Samarbete med ABF
ABF ger inte allmänna bidrag utan en ersättning för verksamhet som gjorts
tillsammans. Ett kulturarrangemang kan generera en summa, men man ska alltid ha
haft en kostnad (hyra, föreläsare osv) för att få en kostnadsersättning.
Arrangemangen ska alltid meddelas i förväg. Slutet 2017 skickade vi in en
sammanställning på alla evenemang vi haft under året och väntar nu på besked om vi är
berättigade att få någon ersättning. ABF:s logotype måste finnas med på alla våra trycksaker.

Det lokala samarbetet
Tidigare år har föreningen lyckats få sponsorpengar från olika lokala företagare. Så har inte varit
fallet de senaste åren.
GlashusEtt låter oss sätta upp affischer i deras skyltfönster och att ha ett broschyrställ där. Linnea
Anckers gör det grafiska underlaget till program/affischer och Bergs Grafiska trycker dessa utan
kostnad, och gör även vissa original utan att ta betalt.
Affischer med information om föreningens aktiviteter har satts upp på Stockholms stads
friaffischeringsytor (bl.a. Luma brygga, Luma torg, skidbacken, biblioteket). Stockholms stad har
meddelat att affischering endast får ske på avsedda anslagstavlor/ytor. Alla affischer utanför
(t.ex. elskåp) betraktas som skadegörelse och polisanmäls.
Alla evenemang publiceras/annonseras även i ABFs Kalendarium och Mitt i Södermalm/På
gång.
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Föreningens webbsida
Den nya webbsidan www.kulturisjostan.se sedan 2015 fungerar bra och
uppdateras kontinuerligt. Spridande av information om föreningens utbud
och interaktion med annan kulturverksamhet sker genom medlemsbrev, via
hemsida och Facebook.

Kulturnatten och Stockholms stad
För tredje året i rad samordnade Kultur i Sjöstan programmet för Kulturnatt
Stockholm i Sjöstan (29/4) med kulturaktörer i Sjöstaden (ParkInn by Radisson,
Sjöstadskapellet,
Sjöstadens
Hembygdsföreningen,
Biblioteket/Luma,
Kulturskolan, samt 4 konstnärer/gallerier) och restauranger (bl.a. Café Spoon,
Fandado, ParkInn by Radisson och Picts bar).

Vår egen programpunkt med Yvonne Hirdman
och ”Konsten att vara kvinna – berättelser från 1900-talet”
på ParkInn by Radisson var mycket välbesökt och uppskattad.

Aktiviteter i kronologisk ordning under år 2017
2017 Verksamheter i Sjöstadens FH-förening i kronologisk ordning
Datum
9 januari
18 januari
6 februari
13 februari
22 februari
6 mars
22 mars
2 april
2 april
3 april
5 april
29 april

4 maj
21 maj
8 juni
24 augusti
29 augusti
4 september
9 september

Aktivitet
Bokcirkel om boken Krigsdagsböcker 1939-1945 av Astrid Lindgren.
Styrelsemöte nr. 1
Bokcirkel om boken De små tingens gud av Arundhati Roy.
Styrelsemöte nr. 2
Aktualitet – Olle Wästberg Trump vann – vad händer nu, Jimmys festvåning
Bokcirkel om boken 1947 av Elisabeth Åsbrink
Författarträff – Henrik Berggren Dag Hammarskjöld – Att bära världen, Jimmys
festvåning.
Årsstämma.
Styrelsemöte nr. 3 (Konstituerande)
Bokcirkel om boken De osynliga av Roy Jacobsen.
Informationsmöte om ”Hur kan vi hjälpa nyanlända i Sverige att komma in i vårt
samhälle” i samarbete med Sjöstadskapellet.
Kulturnatten – samordning av evenemang/aktiviteter med olika Sjöstadsaktörer,
restauranger m.fl. Egen programpunkt: Yvonne Hirdman och Konsten att vara kvinna
– berättelser från 1900-talet.
Styrelsemöte nr. 4
Konstpromenad, ateljéföreningen Oron. Visning av offentliga konstverk i Henriksdalshamnen och besök i ateljén, Klinten, Sickla.
Styrelsemöte nr. 5
Styrelsemöte nr. 6
Författarträff Jan Lewenhagen Kanslern som kom in från kylan, Jimmys festvåning.
Bokcirkel om Augustus, Anne Enright.
Sjöstadsdagen, Luma Park. Vi = Gerd och Uli Müller arrangerar/samordnar loppis.
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18 september
2 oktober
10 oktober
17 oktober
30 oktober
7 november
14 november
21 november
27 november
5 december
9 december

Författarträff Sverker Sörlin Antropocen – En essä om människans tidsålder, Jimmys
festvåning.
Bokcirkel om Den gröna vägen av John Williams.
Styrelsemöte nr. 7
Författarträff Elisabeth Åsbrink Året 1947 – då vår tid började, Jimmys festvåning.
Bokcirkel om Två systrar av Åsne Seierstad.
Styrelsemöte nr. 8
Temakväll Katarina Engberg USA ett år efter presidentvalet, Jimmys festvåning.
Mat & Prat – Möt Rune och Fabian Kalf Hansen på Sjöstadens mest hållbara
restaurang, Hammarby allé 130.
Bokcirkel om Hjärtats innersta röst av Jan-Philipp Sendker.
Styrelsemöte nr. 9
Julbord med 10 inbjudna gäster från Invitationsdepartementet

Kommentar till några av aktiviteterna
o Bokcirkel/studiecirkel
Bokcirkeln har ett dussin aktiva medlemmar och leds av Gerd Müller-Nordin. Åtta böcker har lästs
under året, fyra på våren och fyra på hösten.
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o Författarträffar
Årets alla fyra författarkvällar har varit mycket välbesökta och uppskattade.

Henrik Berggren med biografin ”Dag Hammarskjöld – Att bära världen”.

Jan Lewenhagen med biografin om Angela Merkel ”Kanslern som kom in
från kylan”.

Sverker Sörlin med ”Antropocen – En essä om människans tidsålder”

Elisabeth Åsbrink med ”Året 1947 – då vår tid började”
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o Aktualitet och Temakväll

Aktualitet: Olle Wästberg ”Trump vann – vad händer nu?”.

Temakväll: Katarina Engberg ”USA ett år efter presidentvalet”

o Konstpromenad och ateljébesök

Visning av offentliga konstverk i
Henriksdalshamnen och besök i
ateljéföreningen Oron, Klinten i
Sickla.

o Mat & Prat

”Möt Rune och Fabian Kalf
Hansen på Sjöstadens mest
hållbara restaurang”.

7

Sjöstadens Folketshusförening, org.nr. 802458-0485
o Sjöstadsdagen
Sjöstadsdagen, lördagen den 9 september 2017 var
en folkfest vid Luma park, men med färre besökare
än tidigare år. Det som dock fortfarande hade
många besökare var Loppis, som vår Gerd MüllerNordin och Ulrich Müller samordnade. Vår förening
hade ett bord, där några styrelsemedlemmar stod
och pratade med besökare, informerade om
föreningen och lämnade ut broschyren med
höstprogrammet. Föreningen fick även några nya
medlemmar den dagen.
o Informationsmöte i samarbete med Sjöstadskapellet
”Hur kan vi hjälpa nyanlända i Sverige att komma in i vårt samhälle?”
Det kom oväntat många deltagare och kvällen var både upplysande och intressant.
De som informerade om sin verksamhet och vad vi som medmänniskor kan göra var
representanter
från
Ensamkommandes
Förbund,
Individuell
Människohjälp,
Invitationsdepartementet, Refugees Welcome Stockholm och Volontärbyrån.
Ingen kan göra allt. Men alla kan göra något.

o Julbord tillsammans med gäster ordnade av Invitationsdepartementet
En mycket lyckad och glädjefull fest med god julinspirerad matbuffé och julsånger.
Det var 10 gäster från Invitationsdepartementet, alla i styrelsen och Carina Fredén och Allan
Larsson från vår förening.
Vi i styrelsen gladdes speciellt åt det fina samarbete vi hade med val av maträtter, tillagning av
desamma, dukning m.m. Vi hade många roliga timmar tillsammans både i köket och under
kvällen. Bevisar att vårt lagarbete fungerar förträffligt.
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Direktsända operor, teater och balett
På grund av att DeLight studios lokaler skulle omvandlas till bostadsrätter, var vi tvungna att
avsluta våra direktsändningar våren 2016. Operorna har varit mycket uppskattade och hade sin
trogna publik – genomsnittligt ca. 100 besökare per föreställning.
Föreningen har sedan dess försökt få till ett avtal med Kulturskolan i Sjöstaden. Samtal och
diskussioner har förts, både med Kulturskolan och Kulturförvaltningen, men avgörandet ligger nu
hos Kulturförvaltningen, som måste presentera ett avtalsförslag innan vi återigen kan söka bidrag
hos dem för utrustningen, som behövs för att genomföra direktsändningarna (ca. 800 000
kronors investering).
Tyvärr har Kulturskolan inte återupptagit en dialog om detta fastän vi påminner om detta ärende.
Andra möjligheter har undersökts.

Ekonomisk berättelse
ÅRSREDOVISNING
Sjöstadens Folketshusförening, organisationsnummer 802458-0485
Styrelsen för Sjöstadens Folketshusförening får härmed lämna sin redogörelse
för föreningens ekonomiska utveckling under 2017.

(kronor)

Resultaträkning
Intäkter
Intäkter, entrébiljetter
övriga intäkter
Sponsring/bidrag
Summa intäkter
Kostnader
Evenemangskostnader
Omkostnader
Summa kostnader
Resultat före finansnetto
Finansnetto
Skatt
Årets resultat efter finansnetto och skatt

(kronor)

(kronor)

(kronor)

2015

2016

2017

100 610 154 248
13 160
3 200
10 000 35 000
123 770 192 448

82 234
1 200
7 200
90 634

27 560
700
0
28 260

-136 633 -149 504 -78 155
-13 386 -41 475 -16 397
-150 019 -190 979 -94 552
-26 249
1 469 -3 918
826
576
0
0
0
0
-25 423
2 045 -3 918

-26 397
-12 096
-38 493
-10 233
0
0
-10 233

2014
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Balansräkning
Kassa
Bank, företagskonto
Bank, placerings- fasträntekonto
Fordringar
Summa tillgångar

2014-12-31

2015-12-31

2016-12-31

2017-12-31

0
2 874
130 000
10 900
143 774

0
39 902
130 332
5 800
176 034

0
21 542
130 333
0
151 875

0
13 750
130 333
0
144 083

Skulder
Andelskapital
Balanserade vinstmedel
Årets resultat efter skatt
Summa skulder och eget kapital

6 385
69 800
93 012
-25 423
143 774

27 000
79 400
67 589
2 045
176 034

2 958
83 200
69 635
-3 918
151 875

0
88 600
65 716
-10 233
144083

Noter
1. Ställda säkerheter, ansvarsförbindelser
2. Utbetalda löner
3. Antal anställda under perioden
4. Förändring av eget kapital
ingående andelskapital
ökning av andelskapital
utgående andelskapital
ingående balanserade vinstmedel
året resultat
utgående balanserade vinstmedel

Inga
0
0

Inga
0
0

Inga
0
0

Inga
0
0

63 200
6 600
69 800
93 012
-25 423
67 589

69 800
9 600
79 400
67 589
2045
69 634

79 400
3 800
83 200
69 634
-3 918
65 716

83 200
5 400
88 600
65 716
-10 233
55 483

5. Förslag till disposition av verksamhetens fria egna kapital;
Till förfogande fritt eget kapital utgörs av;
* Balanserade vinstmedel
* Årets resultat
* Totalt

65 716
-10 233
55 483

Styrelsen föreslår att 55 483 kr balanseras i ny räkning
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Kommentar till ekonomiskt resultat
Våra skilda evenemang under 2017 skapade intäkter på 28 kkr. Utan någon sponsring eller
bidrag blev förlusten 10 kkr.
Den ekonomiska ställningen är fortsatt acceptabel.
Glädjande för året var att vi fick 27 nya medlemmar. Vid årets slut hade vi 347 medlemmar,
som sammanlagt betalt 443 andelar á 200 kr/st.

Slutord
o Den styrelse som valdes i april 2017 består av 7 ledamöter och 3 suppleanter. Förutom en
suppleant så är det samma personer som från 2016 års styrelse. 2017 års styrelse har relevant
kompetens och stor erfarenhet av både förenings- och kulturarbete. Under två år har
styrelsemedlemmarna haft tid att sätta sig in i föreningens arbete och skapat rutiner, som
bidrar till att samarbetet, idéer och genomförande av evenemang/aktiviteter görs på ett
tillfredsställande sätt och i positiv anda.
o Den fråga som är otillfredsställande är oklarheten om möjligt samarbete med Kulturskolan om
direktsänd opera/teater. Styrelsen har under året undersökt andra alternativ, men inte hittat
någon lämplig lokal eller samarbetspartner. Styrelsen tänker naturligtvis inte ge upp sitt
sökande, men måste erkänna, att emellanåt känns uppgiften oss övermäktig.
o Vid Katarina Engbergs temakväll den 14/11 delades frågeformulär ut och vi fick 27 ifyllda svar.
Högst upp som programönskemål:
➢ Föreläsningar och diskussioner om aktuella samhällsfrågor – 27 st.
(Att alla hade valt denna programpunkt, kan ju förklaras av att de deltog just vid en
temakväll…)
➢ Författarsamtal – 24 st.
➢ Livesända opera- och teaterföreställningar – 15 st.
o Sjöstadens Folketshusförening har som vision att vara en lysande stjärna på Stockholms
kulturhimmel. Några tankar och reflektioner;
1.

Framtid: Kulturnatten har givit oss status som samordnare och nav för kulturen i Hammarby
Sjöstad och ett brett kontaktnät. Kulturnatten kommer även fortsättningsvis att vara en
viktig del av vår verksamhet.

2.

Utveckla och utöka verksamheten: Föreningen ska satsa på att bredda verksamheten, för
att komplettera vårt nuvarande kulturutbud. Vi vill utöka vårt samarbete med Biblioteket,
Sjöstadskapellet och andra aktörer, som vår kulturförening har beröringspunkter med.

3.

Kulturhus: Föreningen kommer att fortsätta påverka stadsplanerare och politiker i syfte att
få egen/egna lokaler för kultur och föreningsliv i Sjöstan, trots hittillsvarande svårigheter.

4.

Ekonomi: Föreningen har inga årliga fasta intäkter som t.ex. medlemsavgifter. Det innebär
att de enda intäkter som kan fås är från evenemang/aktiviteter. I och med att vi inte längre
kan arrangera direktsänd opera/teater, som gav en vinst och tillskott till föreningens kassa,
är den ekonomiska situationen inte tillfredsställande. De mindre evenemang vi nu har ger
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minimal vinst, mestadels går de jämnt ut eller med förlust. Föreningen har påbörjat en
handlingsplan om hur få in mer pengar, t.ex. genom sponsorer.
5.

Lokalt samarbete: Föreningen ska arbeta för ett utökat samarbete med flera lokala företag
och organisationer.

6.

Aktivt nyttjande av sociala medier och webb: Föreningen fortsätter arbeta aktivt och
offensivt med detta, via egna och andras sociala medier/nätverk. T.ex. en aktiv
Facebookgrupp, kontinuerlig uppdatering av hemsidan och en enhetlig grafisk profil.

7.

Nya medlemmar: Nya medlemmar ska rekryteras aktivt, både i närområdet och i områden
nära Hammarby Sjöstad.

Underskrifter
Stockholm, den 15 mars, 2017

Helena Onn
ordförande

Carin Granlund Olsen
ledamot

Carl-Henrik Carlén
ledamot, kassör

Kristine Bergholcs
ledamot, sekreterare

Lotta Brilioth-Biörnstad
ledamot

Jochum Rypma
ledamot

Teresa Mesquit
ledamot

Henrik Berggren
suppleant

Janis Bergholcs
suppleant
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Revisorernas berättelse
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