
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022 
 

Styrelsen för Öregrunds Bygdegårdsförening Societetshuset org nr 817301–4526 får 

härmed avge redovisning för föreningens verksamhet och ekonomiska förvaltning 

under 2022. 

 

Styrelsen har under 2022 bestått av Thommy Myhrberg ordförande, My Laurell vice 

ordförande, Lars Sundqvist sekreterare, övriga Maud Westerberg, Peder Waern, Helen 

Sahlén, Elisabeth Mikic, Hasse Gille, Agneta Hultqvist och Anders Borén. 

 

Revisorer har varit Olle Pettersson och Bobby Lodin och suppleant Susanne Pettersson. 

Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden under verksamhetsåret.  

Styrelsen vill tacka alla som genom sitt medlemskap stöder verksamheten.  

 

Societetshuset har varit uthyrt 68 dagar under året. Fördelat på: 

18 bröllop, 10 privata fester, 26 föreningsmöten, 7 båtveckan, 4 utbildning och 

konferens, 1 teater, 1 dop, 1 begravning, 

 

Vi som är med i styrelsen arbetar helt ideellt och anstränger oss för att hålla 

Societetshuset i ett så gott skick som möjligt. Vi turas som vanligt om att ha jour vid 

uthyrningar under året för att se till huset och verksamheten. 

 

Under 2022 har löpande underhåll utförts; 

Läckage i yttre fasad har tätats, golvet i Forsmarksrummet har lackats, sophusets hörna 

förstärkts, nya askfat har satts upp utomhus, bänk vid ingången renoverad, pianot har 

stämts. 

En ny ljud-och bildanläggning har beställts för leverans under våren 2023 till en  

kostnad av 70.000 kr. 

 

Föreningen har 140 betalande medlemmar varav ca hälften är familjemedlemmar. 

Vid bokning av Societetshuset sänds bokningsbekräftelse och fakturor till hyresgästen 

via epost. Dokumenten erhålls från vårt bokningssystem där alla bokningar bokförs. 

 

Styrelsen föreslår att medlemsavgifterna för 2023 är oförändrade det vill säga 

150 kr för enskild medlem, 250 kr för familj och 250 kr för företag och föreningar. 

 

Resultatet av föreningens verksamhet under året och den ekonomiska ställningen vid 

årets slut framgår av resultat- och balansräkningar. 

Vi har erhållit krisstöd på 36.911 kr för 2022 vilket påverkar det redovisade resultatet. 

 

Styrelsen föreslår att årets resultat 27.550 kr balanseras i ny räkning. 


