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Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot

Per Åke Lundin

Ulla Ericsson
Mildred Eriksson
Urban Asklund
Ola Leife
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Staffan Lundqvist och Arne Johansson ordinarie med Lisbeth Westin som ersättare
Vali:eredriing
Lennart Lyckman, sammankallande, Märta Jonasson och Ingrid Holgersson.
Representation

Lars Sundström har varit löreningens representant i kommunens Pensionärsråd (KPR)
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Lisbeth Lundin har varit studieansvarig i föreningen och vår kontakt med studieförbundet
Vuxenskolan under vårterminen och Sensus under höstterminen.
Programgruppen
Programgruppen har bestått av Ingrid Holgersson, ordforande, Lena Brinkheden, Margaretha
Westerberg Jansson och Bengt-Åke Jönsson. Styrelsens representant i gruppen har varit Ola
Leife.
Hemsidan

Margaretha Westerberg Jansson har varit ansvarig for ftireningens hemsida.
lVIed le nrsregiste r

Lisbeth Lundin har varit ansvarig fcir föreningens medlemsregister.
hledlemmar
Antalet medlemmar var 351i december 2020 vilket är en liten minskning med en jämfört med
ft)regående år.
Ei<onomi

Pandemin begränsade våra möjligheter att bedriva verksamheten enligt de program som
planerats. Detta har också bidragit till en begränsning av ft)reningens kostnader och året gav
ett överskott om 49 423 k;ronor. Se vidare i bifogad resultat- och balansräkning.
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Föreningens verksamhet har bedrivits genom styrelsen och arbetsgrupper. Detta annorlunda
år som präglats att Coronapandemin, har från mars i huvudsak utgiorts av vandringar och
studiecirklar. Nedan ftiljer en safirmanställning över genomftirda verksamheter.
Föreningens årsmöte hölls den 13 februari på forsamlingsgården i Älmsta.
Styrelsen har under året hållit åtta (8) protokollförda sammanträden.

Månadsmöten och vandringar
Texter under rubriken "Månadsmöten och vandringar" baseras på de texter som publicerats i
Norrtelje Tidning.

Månadsmöte med grötlunch och Nigeriabilder
Den 9 januari hade Skutan sitt ft)rsta månadsmöte fu 2020. Som vanligt inleddes året med en
grötlunch -i är päEdebogården med gröt och skinksmörgås från restaurang Källan.
Lennart Lyckman visade bilder och berättade om sitt arbete i Nigeria där han var stationerad
under tiden mars 1g1g tillmars 1982. Det var många sökanden och efter att Lennafi och hans
hustru Margareta intervjuats flera gånger fick Lennart anställningen hos Ahlsellkoncernen.
Han skulle ansvara för uppbyggnaden av ett nytt 1örsäljningskontor i Warri. Lennarts uppgift
var attse till att de båtar på 3000 ton som anlände från Sverige, Tyskland och Spanien
lossades snabbast möjligt Han hade ett personalansvar for drygt 100 personer. Handeln med
armeringsjärn medftirde många resor och många kontakter i Nigeria, då de hade återförsäljare
även

i Onitsha.

Månadsmötet avslutades med kaffe och lotteridragning.

Årsmöte 2020
Den 13 februari samlades drygt 80 medlemmarna

till

årsmöte på Väddö forsamlingsgård.

Den nya styrelsen består av Per-Åke Lundin (ordförande), Mildred Eriksson, Urban Asklund,
Ola Leife samt Ulla Ericson.

Utöver styrelsen flnns ansvariga

ftr

program, hemsida, medlemsregister och studier.

De avgående ledamötema Monica Fröling och Inger Nordstrand avtackades med blommor
och presentkort.

Årsmötet avslutades med kaffe och en mycket välsmakande semla.
Månadsmöte i Herräng
Torsdagen den 12 mars samlades drygt 60 medlemmar
mötesplats, nämligen Folkets hus i Herriing.
Orsaken

till

den nya mötesplatsen var

till

månadsmöte på en helt ny

attvi skulle få kunskap om Henängs historia som fiske-

och gruvort.

Jan-Olof Ivarsson berättade om Herrängs historia och Annika Ivarsson spelade och sjöng.
Lennart Hurtig berättade om hur tonvis med strömming skeppades

till

Stockholm.

Därefter ftljde kaffe och lottdragning.

När vi skiljdes åt visste vi inte att det var på obestämd tid. Coronaviruset har tvingat oss att
ställa in all verksamhet i första hand till och med april.

Vi "gamlingar" får hålla ut och roa oss själva under tiden'
Skutan på skogsvandring
Tisdagen den26 maj samlades tolv av Skutans medlemmar utanfor Edebogården- Efter ett
långt uppehållpå grund av Covid 19 kändes det mycket bra att få traffas i en aktivitet igen.
Stefan Forsman, som arbetat som lärare inom skogsutbildning informerade oss om tanken
med dagens vandring. Därefter åkte vi till Forsbol i egna bilar ftir en folkbildande vandring
med skogen som tema.

Vi vandrade fram i fågelkvitter och solsken. Vi gick i korta intervaller med stopp dtir Stefan
delade med sig av sin stora kunskap om växter, träd och om skogsbruk 1örr och nu.

Efter en faktaspäckad vandring nådde vi fram till Hummelsmedjan, ett av Holmens Bruks
torp, där vi stannade för att ätavät matsäck.
Regnig vandring
Denna sommar har givit oss dag efter dag med solsken. Så var det inte den 16
planerat in en vandring till Malaise udde.
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Ett antal medlemmar som samlades vid Simpnäs parkering och under ledning av Arne
Johansson vandrade vi f<irbi den vackra skeppsredargården och svängde in på
Bofiärdstingsvägen. Det var en fin skogsvandring förbi växtplatser med liljekonvaljer. När vi
kom fram till en badplats åt vi vår matsäck på Corona-säkerl avstånd från varandra'
Vädret var med oss så vi kunde äta utan att bli blöta men så lort vi reste oss för att gä vidare
foll ett stilla regn över oss.

Via skogsvägar kom vi fram till de mjukt rundade klipporna med sina dekorativa mönster.
via skogsvägar återvände till Simpnäs hamn var det ganska
skönt att skaka av regnet frånjackorna och sätta sig i de vaffna bilarna.

Regnet

tilltog

så när sällskapet

Vandringar under hösten
Den pågående pandemin har gjort att föreningen inte kunnat ha några möten. Det vi har giort
utgörs i huvudsak av vandringar. De vandringar som vi genomft)rt under sensommaren och
hösten är:
Den 25 augusti träffades niirmare tjugo medlemmar i Fliesbergen för att under Ame
Johanssons och Carina Bäckströms ledning få kunskap om fritidsområdena Flisbergen och
Havsskogen.
med temat afi vandra längst havet. Den22 september är det rekord när
trettiofura medlemmar och fem hundar samlas vid Sandviken lor att under Ola Leifes ledning
nå Mälbyhamn.

Vi fortsätter

Vandringen sker efter Roslagsleden med ett stopp i Gamla Grisslehamn där vi får en liten
föreläsning om hamnens betydelse lor posttrafiken.

I Mälbyhamn är det matsäcksstopp med information om gruvorna som en gång fanns här.
Den 6 oktober var vädret inte lika nådigt. Trots ösregnet på formiddagen hade sexton
medlemmar tagit sig till Ortala bruk.
samlades kring Jan Roger Nilsson som infotmerade oss om brukets verksamhet förr och
nu. Därefter vandrade vi ned mot dammen.

Vi

vi kunskap om hur stockarna fraktades i viken for att sedan förädlas till brädor i
sågverket. Hur det var att arbeta i sågen f,rck vi veta av en av deltagarrua, Matts Mattsson som
var anställd där under 70-ta1et. I slutat på T0talet anenderades sågen ut. Då låg inriktningen
på tillverkning av j ärnvägssyllar.

Vid

sågen får

Vandringen gick vidare upp mot den gamla väderkvarnen som står så stolt uppe på kullen.
Det milda regn vi haft under vår rundvandring övergick i en mer intensiv variant. Matsäcken
fick vi äta inomhus i kvarnbyggnaden som 1åg vid den övre dammen.

Vandring i Gåsvik
Prognoserna som talade om regn och till och med snö på tisdagen den 20 oktober kom på
skam. Det blev en mycket skön höstdag perfekt ft)r vandring och korvgrillning.

Det var ett 30 tal medlemmar som samlades vid Västerlånggatan i Gåsvik. Under ledning av
Urban Asklund vandrade gruppen genom Gåsvik mot Bagghusbron och sedan längst kanalen
mot Gåsviks hamn. Det var ett klart väder och de fiirgsprakande träden speglade sig i kanalens
vatten så det blev en dubbel njutning.

När gruppen kom fram till rastplatsen i den hösttomma hamnen väntade grilleld på
eldningsplatsen. Vandrarna gladdes åt en paus med korvgrillning och fika.
Vandringen fortsatte sedan norrut efter kanalen. Tack vare Väddöbygdens ideella krafter har
vi en fantastisk promenadväg från Bagghus till Älmsta. Vi gick bara en kort bit av denna
sträcka ftir att sedan vika av och via en timmerväg återvända till startplatsen.

Älmstavandring blev till skogsvandring
Den 3 november skulle vi öka våra kunskaper om Älmstas historia. Oron 1ör att vi skulle
kunna komma för nära varandra fick oss att dratill skogs istället.

Under ledning av Arne Johansson och Carina Bäckström startade ett trettiotal medlemmar
vandringen vid Älmsta Aluminiumbåtar. Innan vi gick iväg berättade Carina om tiden då det
var mejeri där och om hur brandstationen kom till.
Turen gick vidare till Haga Turistgård. Haga har en stolt historia. I det hus som flyttats till
Haga bodde konstnären och gobelängvävaren Pehr Hillerström som levde mellan 1732 1816.

i ett utspritt led på skogsvägar och smala stigar tills vi gforde stopp vid
Borsten. Där, bland mossiga omkullfallna trädstammar, 1åg en liten skogskoja. Förr i tiden

Vi

vandrade vidare

hade där legat en fattigstuga.

nådde snabbt Norrtäljevägen och fortsatte med Sjöfartsmuseet som måI. På vägen dit blev
det stopp för nya kunskaper vid det gamla missionshuset och på gravf;iltet i närheten av

Vi

museet.

Ame och Carina berättade om museets tillkomst innan vi spred ut oss på bänkar och trappor
och njöt av våra matsäckar i den värmande solen.
Tisdagen 17 november gick vi Hammarby runt med stopp för korvgrillning på den lundinska
tomten.

Att behovet av mänskliga möten är storl visade antalet deltagare som uppgick till 40 personer.
Per-Åke Lundin grillade korv och Margareta Lyckman serverade äppelglögg. Alla var nöjda
med förtäring och framft)r allt att med distans få samtala i grupper.

Vandringen gick vidare mot Älmsta med valfritt vägval.
Det har varit mycket glädjande med den stora anslutningen till våra vandringar. Med tanke på
nya restriktioner där även antalet åtta personer gällde for utomhusaktiviteter valde styrelsen
att även awakta med utomhusaktiviteter.

Studieaktiviteter
Åven cirkelverksamheten har påverkats av den pågående pandemin. Under årets forsta
månader har verksamheten bedrivits enligt programmet. I mars blev vi tvungna att ta paus
från samtliga cirklar. Vissa cirklar kunder återupptas som utomhusverksamhet under
sommarhalvåret.

Vi har även bytt studieförbund under verksamhetsaret. Då Studieförbundet Vuxenskolan lagt
ned sitt kontor i Norrtälje startade vi samarbete med Sensus från och med halvårsskiftet.
Föreningen har haft floljande cirklar: 1 aktie, 2litteratur,l linedance, 1 sittgympa, 2 skrivar.

Idrottsaktiviteter
I Wäddö IF:s regi har Skutanmedlemmar spelat både badminton och boule.
Under årets lörsta månader spelade boulesektionen inomhus i Norrtäljes boulehall. Från och
med april spelade vi på Wäddö Ifs boulebanor. På grund av pandemin blev utomhussäsongen
ovanligt lång. Ett tjugotal personer spelade ända fram till direktiven om begränsning av
antalet personer till åtta kom i november.

Ikcncmi
Föreningens ekonomi framgår av balans- och resultaträkning som biläggs
verks amhetsberättel s en.

Styrelsen

Per Åke Lundin

Mildred Eriksson

Ulla Eriksson

Urban Asklund

Ola Leife

Balansräkning
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Räkenskapsår: 2020-01-0

I - 2020-12-31

Avser perioden: 2020-01-07 - 2020-t2-3I

vid
periodens
början

vid

Förändring

periodens

slut

TILLGÅNGAR

Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

0,00

0,00

0,00

1 504,00

232 789,79

-541,00
17 218,07
0,00
76 677,07

963,00
799 332,33
49 17L,47
249 466,80

232 749,79

76 677,OL

?49 466,80

232 789,79

L6 677,O1

249 466,80

-188 723,81

-77 532,49

-206 2s6,30

532,49

27 745,00

70 2L2,51

70 2t2,57

-59 635,52

-49 423,O7

-796 043,79

-49 423,07

-245 466,eO

Obeskattade reserver
Summa obeskattade reserver

0,00

0,00

0,00

Avsättningar
Summa avsättningar

0,00

0,00

0,00

Omsättnin gstillgå ngar
Varulager mm

Kortfristiga fordringar
övriga omsättningstillgångar
Kassa och bank

1910 Kassa
1930 FÖRENINGSKONTO
1940 PLACERINGSKONTO FÖRETAG

tB2 174,32
49 171,47

Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust
2O9O EGET KAPITAL

Vinst eller förlust föregående år
2098 FOREGÅENDE ÅRS RESULTAT

-t7

Årets resultat
2099 Årets resultat

Summa eget kapital
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vid

vid
Långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder

periodens

periodens
början

Förändring

slut

0,00

0,00

0,00

-600,00
-35 600,00
-36 200,00

600,00
35 600,00
36 200,00

0,00
0,00
0,00

-546,00

-3 4s4,OO

-4 000,00

-36 746,00

32 746,00

-4 000.00

-232789,79

-16 677,OL

-249 466,80

O,OO

0,OO

oroo

Kortfristiga skulder
Förskott från kunder

2426 M EDLEIvISAVGIFTER rÖnsxorr zozo
2427 FÖRSKOTTTEATER MM 2O2O

Levera ntörssku lder

2448 Ej reskontraförda levera ntörsskulder

Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

geRÄrNlr

RESULTAT

Visma eEkonomi

Utskrivet av SPF SKUTAN 2021-03-09 16;39:04
Sida 2 av 2

Resultaträkning
SPF Seniorerna SKUTAN Väddö

80249t-62t8
Råkenskapsår: 2020-01-0

I - 2020-12-37

Avser perioden: 2020-01-07

- 2O2O-12-3L
Perioden

Ackumulerat

:o3o IrurÄrteR 14eoreNsN4ÖtrN

8 160,00

303 1 INTÄKTER UTFLYKTER
3o4o INTÄKTER LoTTERIER/AUKTIoN
:o+z rrvrÄrreR ANNoNSER I FoLDER

120,00
6 000,00
6 500,00
1 500,00
300,00

B 160,00
- 1 20,00
6 000,00
6 500,00
1 500,00
300,00

22 340,00

22 340,00

28 400,O0

Rörelsens intäkter
Nettoomsättning
-

:o ÅRs :uelleuM
:oso rrurÄrten rRtsrvÅno
3046 INTÄKTER

Övriga rörelseintä kter
390O MEDLEMSAVGiFTER
3901 vANI.4EDLEMSAVGIFTER

7 28s,OO

28 400,00
200,00
17 500,00
7 285,00

53 385.00

s3 385,00

75 725,OO

75 725,OO

-11 610.00

-11 610,00

15 197,00
-t 223,00
-3 299,00
-1 000,00

15 197,00
-1 223,00
-3 299,00
- 1 000.00

-1 935,00

-1 935,00

-4 600,00

-4 600,00

-1 184,99
-2 920,OO
-2 645,O0
-s 970,00
-6 126,00

-1 184,99
-2 920,00

200,00
17 500,00

3987 Erhållna kommunala bidrag
3989 VUXENSKOLAN CIRKELBIDRAG

Rörelsens kostnader
Råvaror och förnödenheter
4o2o KosrNADe n rqeorrusvÖlrl'l

4022 KOSTNADER UTFLYKTER
4024 KOSTNADER STUDIECIRKLAR
4O3O KOSTNADER LOTTERiER
4033 KosTNADER:o Åns JUBILEUM

Övriga externa kostnader
5O 1 O

LOKALHYRA MÖTESLOKALER

5420 Programvaror

6110 KONTORSMATER]AL
6111 KosrNADeR nruslon/oouÄru
6150 Trycksaker

6250 PORTO
6570 BANK/PG KOSTNADER

-2 64s,00

-s 970,00
-6 126,00
-92 1,00

-927,00
-24 366,99

-24 366,99

Rörelseresultat

49 423tOL

49 423,01

Resultat från finansiella poster
Resultat efter finansiella poster

49 423t0l

49 423,01

Resultat före skatt

49 423,01

49 423,01

geRÄxNar RESULTAT

49 423,01

49 423tOL

49 423,OL

49 423,07

Årets bokförda resultat

esgg ÅRrrs vINsr

Visma eEkonomi
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REVISIONSBERÄTTELSE

TilI årsmötet i

SPF Seniorerna SKUTAN

Organisationsnummer 80 2491- 6218

[Jndertecknade, av Skutans årsmöte 2020-02-13 utsedda revisorer, har granskat
årsredovisningen 2020 ftir SPF Seniorerna Skutan.

Vårt ansvar iir att uttala oss om årsredovisningen på grundval av vär revision. Vi har utfort
revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Vi har planerat och utftirt revisionen ftir att
uppnå rimlig såikerhet att årsredovisningen inte innehåller viisentliga felaktigheter. Vi anser att
de revisionsbevis vi har inhämtat tir utomordentligt överskådliga, tillräckliga och
ändamålsenliga som grund ftir våra uttalanden.

Enligt vår uppfattning har arsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen
och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av fbreningens finansiella ställning per
den 31 december 2020 och av dess finansiella resultat.

Vi tillstyrker diirftir
att årsm ötet fastställ er resultat- och balansrtlkningen.

Vårt ansvar som revisorer är också att med rimlig säkerhet uttala oss om ftirvaltningen på
grundval av vår revision. Den under större delen av 2020 ftrhtirskande corona-pandemin
orsakade att styrelsen tyviin tvingades inställa många planerade aktiviteter. Var uppfattning är
att styrelsen i rådande läge vidtagit nödvändiga åtgärder och därmed handlat i enlighet med
föreningens stadgar.

Vi tillstyrker

således

att foreningens årsmöte beviljar styrelsens ledamöter full ansvarsfrihet for r?ikenskapsåret

2020.
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