GRANNSKAPSKLUBBEN SKÖNSTAHOLM
VERKSAMHETSBERÄTTELSE
VERKSAMHETSÅRET 2017-10-01 / 2018-09-30
Ordförande: Gabriel Werner
Vice ordförande:
Kassör: Johanna Halldén
Mötessekreterare: Roterande bland alla styrelseledamöter
Övriga styrelseledamöter: Malin Segerpalm, Åsa Siviero, Jenny Karlsson, Sara Lundqvist,
Petra Muda
Verksamhetskommitté: Samtliga ledamöter
Lokalkommitté, ansvarig för lokal och uthyrning: Petra Muda
Välkomstkommitté: Gabriel Werner, Stefan Gillgren/ sedermera Henrik Segerpalm (Brf)
Boinflytandekommitté: –
Stadsdelsnämnden: –
Styrgrupp Kastanjegården: Christina Fellenius
Revisor: Lars Hansson och Magnus Nyberg
Valberedningen: Josefine Lundblad, Emma Hallberg Rosenqvist

EKONOMI
Den ekonomiska redogörelsen redovisas separat.

VERKSAMHETSBERÄTTELSEN
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 3 protokollförda sammanträden. Övriga möten, 4
stycken, har varit aktivitetsmöten, dvs planeringsmöten inför olika evenemang. Dessa möten
protokollförs inte och vid dessa sammankomster har de som behövt delta på mötet
medverkat. Protokollen förvaras i en egen pärm i arkivet i lokalen.

IDEELL FÖRENING

Givet nya europeiska bankregler, vilka gör att banker inte kan ha konton som inte är knutna
till antingen fysiska eller juridiska personer, behövde Grannskapsklubben registrera sig som
en ideell föreningen hos Skatteverket. Detta innebär att föreningen nu är en juridisk person.
Det kommer inte att förändra verksamheten på några andra sätt då verksamheten är
allmännyttig och därför är skattebefriad.

ÅRSMÖTE

Årsmötet med fika hölls torsdagen den 26:e oktober 2017 i lokalen. 14 personer deltog vid
mötet enligt röstlängden.

VÄLKOMSTKOMMITTÉN

I det gemensamma arbetet mellan Grannskapsklubben och Bostadsrättsföreningen med att
hälsa nyinflyttade välkomna har Stefan Gillgren, ordförande Brf, och Gabriel Werner,
ordförande Grannskapsklubben, tillsammans bjudit in till ”Välkomstfika” för nyinflyttade.
Medverkande gjorde även Tennisklubben genom Tomas Malm. Fikat hölls lokalen den 18
mars och hade väldigt bra uppslutning då 15 vuxna och 13 barn deltog.

LOKALKOMMITTÉN

Under verksamhetsåret 2017/2018 har lokalen skötts av Petra Muda. Under året har
rutinerna för uthyrning setts över.

Lokalen har därefter använts av Grannskapsklubben vid 14 tillfällen och av Brf Skönstaholm
vid 31 tillfällen. Boende i Skönstaholm har hyrt lokalen vid 48 tillfällen. Jämfört med tidigare
år har nyttjandet av lokalen ökat något. Ökningen gäller framförallt bostadsrättsföreningens
utnyttjande av lokalen.

VERKSAMHETSKOMMITTÉNS AKTIVITETER
ONSDAGSLUNCH

Onsdagsluncher har ägt rum i lokalen, 3 gånger, 1 gång på altanen hos Irene och Lasse och
5 gånger på Lilla hörnan.
KRÄFTSKIVA
Den 1:e september ordnade Christina Fellenius den årliga kräftskivan för en glad samling av
nära och bekanta gäster. Totalt var det ca 13 personer som firade kräftskiva i lokalen i
centrumhuset.

LOPPMARKNAD

Årets loppis ägde rum den söndagen den 2 september. Evenemanget lockade flera än
tidigare år och många som inte var boende i Skönstaholm. Grannskapsklubben bjöd på fika
och det var en oerhört trevlig dag.
OKTOBERFEST
Ett nytt evenemang för i år var oktoberfesten som arrangerades den 29 september. Tält
restes på torget och långbord dukades fram. Korv och öl av allehanda slag serverades och
de närvarande fick delta i ett Skönstaholmsquiz. Över 80 vuxna och 60 barn deltog i
evenemanget.

LUCIA

13 december – Årets Lucia, Greta Divander, red på en ponny genom området följd av ett
fackeltåg med tärnor, stjärngossar, tomtar & många skönstaholmare. På torget serverades
enligt tradition glögg och varmkorv och styrelseledamoten Åsa Siviero höll tal. Ca 100
personer deltog i det traditionsenliga firandet. Varmt tack till alla som var med och gjorde
Luciafirandet stämningsfullt.

JULGRANSPLUNDRING

Den 15:e januari samlades ett drygt hundratal skönstaholmare för att sjunga, dansa och leka
kring granen. Till vår hjälp hade vi Elin Fischer, Elin Willert och Marie Jenevall. Vi bjöds på ett
dignande kakbord där många av familjerna boende i Skönstaholm hade hjälpt till att baka
och vi hade vårt sedvanliga lotteri med en härlig matkorg som första vinst. Uppskattade
trollkarlen John-Henry visade upp sina trick och som avslutning fick barnen varsin
godispåse. Trångt, varmt och glatt!

VALBORG
Valborg firades traditionsenligt för 66:e gången med städning av området på
eftermiddagen (och glass till barnen), mässingsorkestern Blåsningen och fackeltåg.

Styrelseledmoten Gabriel Werner höll tal och hälsade våren välkommen. Årets allsång
leddes av en skara skönstaholmare med bla. Elin Fischer, Marie Jernvall och Jonas
Danielsson.
Ca 1500 åskådare hade samlats även i år, vi fyrade av ett storslaget fyrverkeri, som vanligt.
Styrelsen tackar alla som hjälpte till före, efter och under elden. Valborg kräver insatser av
många! 10 medlemmar var storartade som gick brandvakt på natten, tack!

BARNENS DAG

Barnens dag ägde rum den 26 maj. Det var som vanligt mycket välbesökt. Ett femtiotal barn
med familjer deltog (ca 150 personer). Hoppborg, ridning, ansiktsmålning och

popcornmaskin ordnades. Gruppen KJ och Emma spelade som var mycket uppskattad av
både stora och små.

GRANNSKAPSKLUBBEN AVSLUTAR HÄRMED SITT 66:e VERKSAMHETSÅR
Vi bor i ett av Sveriges vackraste och mest karaktärsfulla radhusområden. Med glädje
noterar vi att nyinflyttade välkomas och insluts i den unika sammanhållning som finns.
Många av dessa nyinflyttade har ställt upp och ordnat inför och under GSK-evenemang.
Klubben har, likt förra året, 141 medlemmar. Uppslutningen kring våra arrangemang har
under verksamhetsåret varit god.

VÄL MÖTT TILL ETT NYTT VERKSAMHETSÅR!
Stockholm den 4 november 2018
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