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Sätra Brunns Vänförening 

Verksamhetsberättelse 2018 

23:e verksamhetsåret sedan starten 1996 

                    Vid årsskiftet 2018/2019 räknade föreningen 272 enskilda medlemmar, varav 

                    54 ständiga medlemmar, samt 77 familjemedlemmar, varav 19 ständiga. 

                    Om exakta antalet familjemedlemmar räknas uppgår medlemstalet totalt till 364. 

 

1.  Årsmöte hölls den 26 maj 2108 

Av årsmötet vald styrelse: 

Ordförande 1 år: Sven Lorentzi (omval) 

Ledamöter för 2 år: Krister Eriksson (omval), Sture Holmberg (omval), Kerstin  

Naenfeldt, (nyval), Åsa Nilsson (omval), Eisabet Schell (omval) 

Kvarstående 1 år:   Magnus Bergel, Tommy Bohlin, Karin Fall, Nils-Johan Höglund 

Adjungerad, som representant för Sätra Brunns ägargrupp, kvarstår Tohbbe Lindblom. 

 

Revisorer:   Elisabeth Nilsson och Håkan Hamnstedt, ordinarie och som 

ersättare Kerstin Sandberg (samtliga omval) 

Valberedning:  Ann-Marie Hansen och Lisa Ström 

Den avgående styrelseledamoten Birgitta Löfström avtackades för sina insatser i 

styrelsearbetet. 

 

Verksamhetsberättelsen 2017 godkändes och lades till handlingarna. 

 

Årsmötet fastställde den framlagda resultat- och balansräkningen och beviljade styrelsen 

ansvarsfrihet. 

 

Verksamhetsplan 2018/19, en grund för den fortsatta verksamheten, godkändes.  

Medlemsavgifterna beslöts förbli oförändrade: 100 kr för enskild medlem, 150 kr för 

familjemedlemskap samt 1000 kr respektive 1500 kr för ständigt medlemskap. 

 

Före årsmötet genomfördes en innehållsrik och spirituell rundvandring under Nils-Johan 

Höglunds ledning; dessutom presenterade Anna Nordström, ny VD för brunnen, den nya 

bolagsstyrelsen och nya tankar om brunnens fortsatta arbete. 

Årsmötet avslutades med eftermiddagskaffe, varefter vidtog en musikalisk underhållning 

”Full rulle med Julle” med Trio Julino under ledning av Gunnar Julin. 

Hela dagen slöts med en stärkande grötlunk över till invigningen av sommarutställningen 

”Henschen” i Brunnsmuséet, redigerad av museigruppen. 

 

2.  Midsommarfirande 

Vänföreningen deltog som tidigare år vid brunnens midsommarfirande med information om 

sin verksamhet och ett flertal lotterier. På midsommaraftonens eftermiddag arrangerade 

föreningen en konsert i Brunnskyrkan med Joel Berg trio. 

 

3. Studiebesök på Medevi Brunn 10-11 augusti 2018 

Sven Lorentzi, Nils-Johan Höglund, Elisabet Schell och Magnus Bergel deltog i en större 

grupp inbjudna av Källakademin, som här lät presentera ett späckat program; en guidad tur 

runt hela kulturområdet inbegripet obligatorisk brunnsdrickning, föreläsning om brunnsseder 

och brunnsorkestermusik, flera konserter med anrika brunnssextetten ”Medevi  
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brunnsorkester” i bl a ståtlig grötlunk (f ö inspirerat av seden på Sätra brunn). Besöket 

avslutades andra dagen med en guidad tur till Heidenstams Övralid i närheten. Styrelsen fick 

också del av erfarenheter från Medevis vänförening och om hur de medverkar i verksamheten. 

 

4. Ljusfest och kyrkokonsert lördag – söndag, 22-23 september 2018 

Som tidigare år höll Sätra Brunn Ljusfest med smakfull illuminering av brunnsområdet. 

Stockholms Musikkår Tre Kronor gav uppskattade konserter i Brunnskyrkan tillsammans med 

folkmusikgruppen Stockholm Folk och Lek, både på ljusfestkvällen och söndag eftermiddag. 

Vänföreningen bidrog med 5000 kr för söndagskonserten och fick en kollekt om ca 1.000 kr.  

 

5. Ekonomi 

Intäkterna uppgick till 26.880 kr. Under året inkom 9.900 kr i medlemsavgifter, vilket 

motsvarar endast halva summan som budgeterats; här kan faktorer inverka som vikande 

medlemsunderlag, ökande antal tidigare inbetalningar för ständigt medlemskap, nya 

inbetalningsrutiner m m. Lotterier och kollekter gav 12.180 kr, något mindre än budgeterat  

bl a orsakat av att Sätra Brunn ej hade julmarknad.  

 

Utgifterna uppgick till 31.013 kr fördelade på kopiering, porton, styrelsemöten och 

medlemsutskick mm 12.817 kr, årsmöteskostnader inkl förtäring och konsert 10.918 kr, 

kostnader för ljusfestens konsert 5.000 kr, bidrag till brunnsmuséet 2.278 kr. 

 

Årets redovisade resultat blev -4.133 kr. Tillgångarna vid årets slut var 33.796 kr. 

 

Styrelsen tackar alla medlemmar, Sätra Brunns ledning, vänner och gynnare för stöd och 

uppmuntran under det gångna verksamhetsåret. 

 

6. Brunnsmuseet 

Vänföreningen har under året bidragit med en mindre summa till Brunnsmuseet, som drivs av 

en museiförening med personkopplingar till vänföreningen. Vänföreningsmedlemmar har 

bidragit med utställningsmaterial till årets Henschentema och medverkat som museivärdar.  

 

 

          Sätra Brunn 2019-04-25 

           

          Styrelsen 

 

          Sven Lorentzi                  Sture Holmberg               Karin Fall 

 

          Magnus Bergel                Nils-Johan Höglund        Tommy Bohlin 

 

          Krister Eriksson              Kerstin Naenfeldt            Åsa Nilsson 

 

          Elisabet Schell                                                                                                                                                                                                                      


