
 
Stockholm i augusti 2020 

 
Kallelse till föreningsstämma Gershedens Folkets Hus Stödförening  
 
Föreningsstämma måndagen den 21 september 2020  

Andelsägare och stödmedlemmar i Gershedens Folkets Hus på Skansen kallas härmed 
till ordinarie föreningsstämma måndag den 21 september klockan 18.00.  
På grund av coronavirusets fortfarande höga smittrisk genomförs årsstämman via Zoom 
(videokonferensprogram av typen Teams och Skype).  
En enkel instruktion till hur man deltar i ett zoom-möte finns i slutet på denna kallelse. 
Vi hoppas självklart att vi kan genomföra nästa årsstämma i ordinarie tid och i Gers-
hedens Folkets Hus på Skansen. 
 
Stämmohandlingar på hemsidan  

Vid stämman förekommer stadgeenlig ärendebehandling. Handlingarna finns upplagda 
på föreningens hemsida under fliken stödföreningen; www.gershedensfolketshus.nu . 
Handlingarna bifogas även detta mail. 
 
Övriga ärenden senast 7 september 2020  

Eventuella övriga ärenden som andelsägare och stödmedlemmar önskar behandla ska 
vara styrelsen tillhanda senast den 7 september 2020.   
Dessa e-postas till magnus.wicen@gmail.com, ange ”Gershedens Folkets Hus Års-
stämma” som ärende/ämne.  
 
Anmälan om deltagande till stämman senast den 14 september 2020  

För att vi ska kunna planera mötet önskar vi din anmälan till stämman. I det fall du repre-
senterar en större andelsägare så önskar vi att du tar med dig en fullmakt till mötet som 
vi kan registrera till protokollet. Upprättande av röstlängd kommer att ske vid mötets 
början.  
 
Anmälan om deltagande görs enligt bifogad uppställning (se nedan) och e-postas till mag-
nus.wicen@gmail.com.  
 
Välkommen och väl mött!  
 
Styrelsen för Gershedens Folkets Hus  
 
Bosse Andersson, ordförande 



 
 
 
Dagordning vid ordinarie föreningsstämma 

1. Val av ordförande för stämman 

2. Val av protokollförare 

3. Val av två personer att jämte stämmoordförande justera protokollet 

4. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning 

5. Godkännande av röstlängd 

6. Godkännande av dagordning 

7. Styrelsens årsredovisning 

8. Revisorernas berättelse 

9. Fastställande av resultaträkning och balansräkning 

10. Beslut om ansvarsfrihet 

11. Beslut med anledning av föreningens resultat enligt balansräkningen 

12. Fastställande av avgifter 

13. Val av ledamöter (omval) 

a) Ordförande (två år)  

b) Två ordinarie ledamöter  

14. Val av suppleanter (ett år) 

a) Fem suppleanter  

15. Val av revisor (två år) 

a) Revisor  

b) Revisorssuppleant 

16. Val av valberedning 

17. Övriga anmälda ärenden (anmäls vid punkt Godkännande av dagordning) 

 

 



 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Enkel fullmakt 
Fullmaktsgivare: 

Organisation: 

Organisationsnummer: 

Fullmäktig: 

Namn: …………………………………………………………………………... 

Personnummer: ………………………………… 

Adress: …………………………………………………………………………. 

Postnummer, ort: …………………………….    ………………………………. 

Telefonnummer: ………………………………. 

E-postadress: …………………………………… 

 

Fullmakt: 

Undertecknad fullmaktsgivare ger fullmäktigen rätt att i organisationens namn ut-
öva rösträtt i samband med Gershedens Folkets Hus stödförenings årsstämma 
2020. 

Underskrift: 

Ort och datum: ……………………………………   ………………………….. 

 

………………………………                           ………………………………… 

Fullmaktsgivarens underskrift  Namnförtydligande 

 

Fullmakten behöver inte bevittnas. 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 



 
------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Anmälan till Gershedens Folkets Hus årsstämma 2020 
Jag deltar i föreningsstämman för Gershedens Folkets Hus Stödförening den 21 
september, kl 18.00:  

Enskild andelsägare: …………………………………………………………. 

Representant med fullmakt …………………………………………………… 

Representerar organisation:…………………………………………………… 

Namn: ………………………………………………………………………… 

Postadress: ……………………………………………………………………. 

Mailadress: ……………………………………………………………………. 

Mobiltelefon:…………………………………………………………………. 

 

Fyll i, kopiera till e-posten, adressera och fyll i ärendemeningen. Posta! 

E-postas till: Magnus Wicén, 0735-200211, magnus.wicen@gmail.com ange ”An-
mälan till Gershedens FH årsstämma” i ärendemeningen. 

Senast den 14 september vill vi ha din anmälan till stämman! 

 

 

Kort instruktion för deltagande i zoom-möte 

1. Samtliga anmälda deltagare kommer att per mail erhålla en länk för att 
komma direkt in i zoom-mötet. 

2. Det fungerar utan ytterligare åtgärd, men för att göra uppkopplingen något 
enklare så kan man förbereda sig och datorn genom att ladda ner zoom-pro-
grammet till sin dator. 

3. Gå till www.zoom.us/download 
4. Klicka på ”Download” av ”Zoom Client for Meetings” 
5. Klicka därefter på den länk som finns bifogad i mailet. 
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                   Å R S R E D O V I S N I N G 
 
 

för 
 
 

              Gershedens Folkets Hus Stödförening 
                      
 
 
 
 
 
Styrelsen får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2019-01-01-2019-12-31. 
 
Innehåll     Sida 
 

 
 
- Förvaltningsberättelse       2 
- Resultaträkning        4 
- Balansräkning        4 
- Underskrifter        5 
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Förvaltningsberättelse 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 
 
Verksamheten 
Styrelsen för Gershedens Folkets Hus Stödförening avger härmed årsredovisning för föreningens 
räkenskapsår 1 januari – 31 december 2019. 
 
Styrelsen har under året bestått av: 
Bosse Andersson       Ordförande  Folkets Hus & Parker Östra regionen 
Magnus Wicén                 Sekreterare  PRO Samorganisation, styrelsen 
Rolf Jerling                      Kassör   HRF 
Lotta Durgé                    Ledamot  Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap 
Ulrika Eskilsson              Ledamot  LO 
Annika Johansson           Ledamot    Stiftelsen Skansen 
Fred Åkesson                  Ledamot  HSB Stockholm 
 
 
Suppleanter 
Bror Hellman   Transportarbetarnas socialdemokratiska fackklubb 
Mary Maleus    Kallhälls Folkets Hus 
Jan Rundqvist   Transport avd.5 
Mikael Sandberg   Folkets Hus och Parkers Riksorganisation 
Ragnar Vilén    Jernarbetarnes Verkstadsklubb nr 1 
  
Revisorer   
Sylvia Larsson Ordinarie 
Ullrik Fällman                    Ordinarie 
Susann Olofsson                 Suppleant 
 
Valberedning  
Britt Möller  
Eva Risberg 
 
Antal andelar 
Vid årsskiftet 2018/2019      1 620 andelar 
Tillkommande under 2019          0  andelar 
Vid årsskiftet 2019/2020      1 620 andelar 
 
 
Under året har styrelsen haft fyra (4) protokollförda styrelsemöten.  
Årsstämman hölls den 4 juni samt extrastämma den 11  november 
  
Representation 
  
Föreningen är medlem i Folkets Hus & Parkers Riksorganisation  
Föreningen är representerad i Folkets Hus & Parkers Östra regionstyrelse genom Bosse Andersson. 
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Förslag till disposition av föreningens förlust 
Till årsstämmans förfogande står 
 
balanserad vinst     251 974 
årets förlust                     31 551 
      220 423 
 
Styrelsen föreslår att: 
i ny räkning överföres     220 423  
                           220 423 
 
Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkning. 
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RESULTATRÄKNING                                                                    2019                             2018                                                 
                                                                                                                     1/1 - 31/12                          1/1 - 31/12 
Intäkter  
Bidrag                                                                                                                    6 000                                          0 
 
Summa intäkter                                                                                                    6 000                                          0 
 

 
Rörelsens kostnader 
 
Medlemsavgifter                                                                                                -   1 395                                 -  1 365       
Skansen personal                                                                                             -  32 462                                - 31 979 
Redovisningstjänster                                                                                         -          0                                 -10 000            
Övriga kostnader                                                                                               -   3 694                                 -  1 499  
 
Summa kostnader                                                                                           -  37 551                                - 44 843  
Ränteintäkter                                                                                                                0                                           0  

 
Årets resultat                                                                                                  -   31 551                                - 44 843 
 
 
 

 
          

 
BALANSRÄKNING                                                               2019-12-31                   2018-12-31        
TILLGÅNGAR 

 
Plusgiro                                                                                                                40 046                                 68 656 
Bankkonto ( Swedbank)                                                                                     342 347                               345 318 

 
SUMMA TILLGÅNGAR                                                                                     382 423                               413 974 
 
 

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 
Eget kapital 
 
Bundet eget kapital 
Andelar                                                                                                             162 000                                 162 000 
 
 
Fritt eget kapital 
Balanserat resultat                                                                                            296 817                                365 132      
Föregående årsresultat                                                                                  -   44 843                              -   68 315 
Årets resultat                                                                                                   -  31 551                               -  44 843 

 
Summa fritt eget kapital                                                                                 220 423                                251 974 

  
 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER                                                     382 423                                 413 974  
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Slutord 
Styrelsen tackar för förtroendet att fått leda föreningen det gångna året och önskar samtidigt den nya 
styrelsen en framgångsrik verksamhet inför kommande år. 
 
Stockholm  den       /      2020 
 
 
 
 
 
 
Bosse Andersson                                 Lotta Durgé                                                    Ulrika Eskilsson                                     
Ordf. 
 
 
 
 
 
 
Rolf Jerling                                       Annika Johansson                                             Magnus Wicén       
 
 
 
 
 
 
 
 Fred Åkesson     
 
 
 
 
 
 
 
 
Vår revisionsberättelse har avlämnats den     /      2020 
 
 
 
 
 
 
Sylvia Larsson                                      Ulrik Fällman 

 



 

Verksamhetsberättelse 

2019 

 

Stödföreningen 

Gershedens Folkets Hus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gershedens Folkets Hus 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE  

1 JANUARI – 31 DECEMBER 2019 

 
Förvaltning 

- Styrelsen har haft följande sammansättning:  

Ordförande Bosse Andersson, FHP Östra Regionen 
Kassör Rolf Jerling,  HRF 
Sekreterare Magnus Wicén, PRO 
Ledamot Lotta Durgé, Arbetarnas Kulturhistoriska Sällskap 
Ledamot Ulrika Eskilsson, LO 
Ledamot Fred Åkesson, HSB 
Ledamot Annika Johansson, Skansen 

Suppleant Mikael Sandberg, Folkets Hus & Parkers Riksorganisation  
Suppleant Bror Hellman, Transportarbetarnas socialdemokratiska fackklubb 
Suppleant Ragnar Wilén , Jernarbetarnas Verkstadsklubb 
Suppleant Jan Rundqvist, Transport avd 5 
Suppleant Mary Maleus, Folkets Hus Kallhäll 

- Revisor 

Sylvia Larsson, ordinarie 
Ullrik Fällman, ordinarie 
Susanne Olofsson, revisorssuppleant 

- Valberedning 

Britt Möller 
Eva Risberg 

- Sammanträden 

Årsstämma hölls på Skansen med stödföreningen Gershedens Folkets Hus den 4 juni.  
Extra årsstämma hölls i HSB Stockholms lokaler den 11 november där vi fastställde nya 
stadgar samt val av valberedning. 

Styrelsen har haft fyra (4) sammanträden under det gångna året. 

 

 

 



- Representation 

Föreningen är representerad i Folkets Hus och Parker Östra regionens styrelse genom Bo 
Andersson, där han är ledamot. 

Vi har under året deltagit på Folkets Hus och Parkers riksorganisations föreningsstämma i 
Stockholm den 18-19 maj, där Bror Hellman var föreningens ombud. 

 

Verksamheten i huset under året 
 

- Öppethållande 
Inom ramen för Stiftelsen Skansens samarbete med Stödföreningen Gershedens Folkets Hus  
har öppen pedagogisk verksamhet bedrivits i Folkets Hus på Skansen, bemannad med en (1) 
museipedagog under nedanstående perioder, klockan 11-16. Sammanlagt under 76 dagar. 
 
Period I Försommar, 1 maj - 16 juni: onsdag 1/5, lördag 4/5, söndag 5/5, samt torsdag 6/6 
Period II Högsommar, 17 juni – 18 augusti: alla dagar 
Period III, Sensommar 19 augusti – 30 september: lördag–söndag, undantaget lördag-söndag 
28–29 september 

Skansen har svarat för bemanning, rekrytering och schemaläggning enligt ovanstående 
öppethållande, samt för 67 % av lönekostnaden. Den resterande delen av lönekostnaderna 
har Stödföreningen bidragit med enligt överenskommelse.  

Upptaktsmöte inför säsongen för samtliga pedagoger i Gershedens Folkets Hus hölls 25 april 
varvid Stödföreningens ordförande medverkade. 

Möten bokade av andelsföreningar och styrelse. Totalt 14 tillfällen: 
Årsstämma 4 juni, Stödföreningen Gershedens Folkets hus: 1 tillfälle 
PRO Årsta: 1 tillfälle  
Folkets Hus och Parker Östra regionen: 1 tillfälle 
A World of Friends: 1 tillfälle 
Jernarbetarnes Verkstadsklubb No 1 (inom klubbens studiecirkel): 10 tillfällen  
 

Övriga verksamhet i Skansens regi med Skansenanställd personal 

 

- Programaktiviteter 
Spelmansmusik julmarknadsdagar: 8 tillfällen 
Konsert Skansenkören: 1 tillfälle 
 

 

 
 



- Bokade visningar 

Programmet ”Demokrati!” för skolår 9 och gymnasiet, med utgångspunkt i Ordenshuset och 
Folkets hus, där historien om Sveriges väg mot demokrati berättas.  
För denna visning har Folkets Hus bokats vid 13 tillfällen samt vid ytterligare 1 tillfälle; 
Stödföreningen Folkets Hus årsmöte. 
Utöver detta har två visningar genomförts för grupper av internationella studenter från 
Kungliga Tekniska Högskolan. 
 

- Förrättningar 
Borgerlig vigsel: 3 tillfällen  
Namngivningsceremoni: 3 tillfällen.  
 
 

- Foto- och filmuppdrag  

Totalt 3 tillfällen. 
Följande produktioner spelades delvis in i Folkets hus:  
”Jakten på den glömda historien”  
”Världens hemskaste sjukdomar” 

Produktionerna har visats på Sveriges Television. 
 
 

- Övriga bokningar 
Folkets Hus bokades av Skansens direktion vid 1 tillfälle för möte med 
representanter från Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland. 

Folkets Hus bokades för Skansens byalag under Skansens Höstmarknad, 28–29 september.  

 

- Besök 

Under sommaren fick vi ett celebert besök av ungdomar från Khayelitsha, Sydafrika, som 
hade ett möte i Gershedens Folkets Hus, där ungdomarna fick lära sig om folkrörelsernas 
framväxt i Sverige. Under rundvandringen på Skansen fick ungdomarna också träffa 
Skansens vd samt landshövdingen i Stockholms län.  Mötet blev väldigt uppskattat och det 
pågår nu ett samarbete med Folkets Hus-rörelsen i Östra regionen m.fl. kring en uppbyggnad 
av ett Folkets Hus i Khavelitsha. 
 

 

 

 



Slutord och framtiden 
Under det gångna året har arbetet slutförts med de nya stadgarna. Beslut har också fattats på 
två följande stämmor och nu kan vi se fram emot att kunna arbeta med dem i moderniserad 
form.  

Föreningen har GDPR-säkrats och har fastställt en värdegrund som antagits på vår stämma. 

Styrelsen har också arbetat fram ett förslag på vilka underhållsåtgärder som behöver göras 
med Gershedens Folkets Hus. Detta har överlämnats till Skansen som har tittat på det och 
kommit med ett flerårsförslag om åtgärder. Styrelsen har förhoppningar att under kommande 
år vara behjälplig att få fram ekonomiska medel som ska kunna vara till hjälp i denna fråga. 

 

Till sist vill styrelsen framföra ett stort tack till Skansens pedagoger, personal och ledning för 
ett bra samarbete. Vi ser fram emot det kommande året med att kunna utveckla Gershedens 
Folkets Hus. 

 

Styrelsen För Gershedens Folkets Hus 

Stockholm den 3 april 2019. 

 

 

Bosse Andersson 
Ordförande 

 

 

 



REVISIONSBERATTELSE 2019

Gershedens Folkets Hus Stödförening

Vid granskning av föreningens räkenskaper inklusive årsredovisning och
bokföri ng för verksa m hetså re t L/ 1, 2019 fll 3t/ t2 2019, ha r vi fu n n it dessa i

god ordning. lntäkter och kostnader är styrkta. Bankkonton och övriga
tillgångar har kontrollerats. De i årsredovisningen intagna resultat- och
balansräkningarna överensstämmer med granskad bokföring.

Granskningen är utförd enligt god redovisningssed. Det finns enligt vår mening
icke anledning till anmärkning. Därför föreslår vi årsmötet att bevilja styrelsen
ansvarsfrihet för den tid som revisionen omfattar.

Stocl<holm aerl | /S 2OIg

drr*M
Ulrik Fällman



Detta är den Verksamhetsplan som styrelsen tillsammans med Skansen utar-
betade i januari 2020. Som alla vet slog pandemin sönder all planering och 
planen har därför inte kunnat genomföras. Styrelsen kommer att  nyttja 
2020-års verksamhetsplan som grund inför kommande verksamhetsår.  
 
Verksamhetsplan Gershedens Folkets hus på Skansen 2020  

Överenskommelse om öppethållande och bemanning  
Inom ramen för samarbetet mellan Stiftelsen Skansens och Stödföreningen Gershedens Folkets 
hus på Skansen (SGGF) bedrivs öppen pedagogisk verksamhet i Folkets hus under 55 dagar år 
2020.  
Öppethållandet infaller under Skansens högsäsong 1 maj –30 september.  

Försommar, 1 maj – 14 juni:  
Varje dag, kl. 11-15  
Högsommar, 15 juni – 16 augusti:  
Stängt  
Sensommar 17 augusti – 30 september:   
Lördag–söndag, kl. 11-16, undantaget lördag-söndag 26-27 september då Folkets hus  dispo-
neras av Skansen Byalag för höstmarknad.  

Under ovanstående öppethållande förstärks verksamheten vissa dagar med aktiviteter till vilka 
SFGF bidrar med 1 000 kronor per tillfälle till de medverkande föreningarna.  

”Cyklar i rörelse”: Lördag-söndag 2-3/5. Cykelfrämjandet visar och berättar.   
Aktiviteten ingår i programserien ”Vår på Skansen”.  
”Ur arbetarrörelsens musikskatt” Blåsorkestern (V) spelar.  
Söndag 10/5. Aktiviteten ingår i programserien ”Vår på Skansen”.  
Söndag 13/9 och söndag 20/9. Aktiviteten ingår i programserien ”Höst på Skansen”.  

Reservation för ändringar.   

För rekrytering, bemanning, och schemaläggning av ovanstående öppethållande svarar Skansen. 
Överenskommelse om SGGFs bidrag till lönekostnaderna till Stiftelsen Skansen under ovanstå-
ende öppethållande och introduktioner regleras genom separat avtal mellan parterna.  

Överenskommelsen reglerar inte extra öppethållande för av Skansen bokade visningar/program-
aktiviteter i Gershedens Folkets hus utöver ovanstående öppethållande.  
  
Pedagoger i Gershedens hus deltar i följande introduktioner:  
  

• Upptaktsmöte inför säsongen för samtliga pedagoger i Gershedens Folkets hus.  Da-
tum bestäms i samråd med SFGF. Vid mötet deltar de representanter SFGF utser 
jämte fadder för Folkets hus och handläggare från Skansen.  
  

Nyrekryterade pedagoger deltar även i följande:  
• Skansenpasset, en heldag övergripande Skansen-introduktion för alla nya på Skansen.  
• Nyintroduktion för museipedagoger på Kulturhistoriska avdelningen, Pedagogiska en-

heten.  
  

Ekonomisk ersättning för ovanstående introduktioner utgår till pedagogerna. Ersättning utgår 
även för tid för utprovning av kulturhistoriska kläder. Mötestid/förberedelsetid därutöver er-
sätts endast efter överenskommelse i förväg med Skansen och SFGF.   
  



Rättigheter och förmåner för andelsägare i SFGF regleras i separat dokument.  
  

  
  

  
  
Övrig verksamhet utanför parternas överenskommelse:  
Nedanstående arrangeras och bekostas av Skansen   

Programaktiviteter  
- Julmarknadsdagar, 8 lördagar och söndagar: Spelmansmusik.  
- Skansenkören, en konsert under året.  
- Ytterligare program i Skansens regi kommer att bokas in under året.  

Program för skolor och bokade grupper  
-  Programmet ”Demokrati!” erbjuds under året skolår 9 och gymnasiet. Programmet tar 

sin utgångspunkt i Folkets hus och Ordenshuset, där historien om Sveriges väg mot de-
mokrati berättas.  

Förrättningar  
Även under 2020 kommer Gershedens folkets hus att erbjudas som miljö för borgerliga vigslar 
och namngivningsceremonier utanför öppettid. Förrättningar och programaktiviteter bemannas 
genom Skansens Evenemangsavdelning med för ändamålet rekryterade programvärdar.   

KulturPunkt, digital förmedling  
I syfte att ta ett steg mot förstärkt digital förmedlingen av kulturhistorisk information har Skan-
sen startat ett pilotprojekt där gästen ska kunna tillgängliggöra sig berättelser om människors 
villkor, bebyggelse, djur och natur genom att använda sin egen telefon. Planen är att använda 
KulturPunkt vid tio punkter på Skansen. Valet av dessa miljöer är grundat på fri Wifi-täckning. 
Planer finns att med stöd från SGGF även skapa en KulturPunkt utanför Folkets hus, för att till-
gängliggöra miljön utanför öppettider. Skansen vill även undersöka hur villiga Skansens gäster är 
att använda sin egen surf även på en plats där det inte finns fri WIFI-täckning.  

Förslag till verksamhet i Folkets hus  
SGGF har möjlighet att under 2020 inkomma med förslag till aktiviteter i Gershedens Folkets hus 
för nästkommande år. För att Stiftelsen Skansen ska ha möjlighet att beakta förslagen bör de 
vara inkomna till Skansen senast 1 maj 2020. Förslagen lämnas till Annika Johansson, som sedan 
kontaktar berörda kollegor.    

Följande personer samarbetar löpande med den öppna verksamheten  
Bosse Andersson, ordförande Stödföreningen Gershedens Folkets hus  
Magnus Wicén, sekreterare, Stödföreningen Gershedens Folkets hus  
Rolf Jerling, kassör i Stödföreningen Gershedens Folkets hus  
Annika Johansson, handläggare samarbetsparter, Kulturhistoriska avdelningen, Stiftelsen Skan-
sen  
Mikko Svensson, fadder för Gershedens Folkets hus, museipedagog, Pedagogiska enheten,  
Kulturhistoriska avdelningen, Stiftelsen Skansen  
Kjell Erlandsson, producent, Programavdelningen, Stiftelsen Skansen  
   
Stockholm         Stockholm  



      
  
Bo Andersson       Annika Johansson  
Ordförande         Handläggare samarbetsparter  
Stödföreningen Gershedens Folkets hus på Skansen  Kulturhistoriska avdelningen  
        Stiftelsen Skansen  

  


