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Årsmötesförhandlingar och kaffeservering

Fyra av Föreningen Kilsbergsstugans
äldre medlemmar har lämnat oss. Inom 
en ganska kort tidsperiod i slutet av
förra året avled Bertil Eriksson (1925-
2015), samt Gunnar Backlund, Olof
Nilsson och Lennart Elving (samtliga
1927-2015).
Många av oss som är medlemmar i
Föreningen Kilsbergsstugan har på ett
eller annat sätt relationer dessa fyra

Bertil Eriksson            Gunnar Backlund         Lennart Elving          Olof Nilsson

Vi minns fyra trotjänare
män. Framför allt Bertil Eriksson och
Gunnar Backlund var under många år
aktiva inom den ”inre kärnan” av med-
lemmar. 
De deltog i de flesta sammankomster
som anordnades och var dessutom akti-
va när det var dags för olika arbetsin-
satser vid Tomasboda. Det är med stor
tacksamhet och värme vi minns dessa
fyra vänner.

notiser
Tomasbodadagen 27 aug.
Reservera lördagen den 27 augusti kl 10
för Tomasbodadagen. Musikunderhållning 
av Kumla Spelmän kl 11. 
Vandring till Högsta punkten och Kultur-
stigen. Medtag eget kaffe, möjlighet att gri-
lla korv.

Nytorpsdagen
Föreningen Kilsbergsstugans
sedvanliga samarrangemang
med Kilsbergens Hembygds-
förening sker i år den 13 oktober. För
underhållningen svarar Garpen-Gänget,
som är en ”utbrytning” av dragspelsklub-
ben i Garphyttan. 
Gruppen bjuder på trivsam och lättsam
musikunderhållning, och dessutom kan
det bli en musikgissning av det lättare sla-
get. Klockan 19 slår vi upp portarna, och
kaffeserveringen ingår självklart i entrés-
lanten.

Arbetsdag 3 sept.
Boka in lördagen den 3 septem-
ber för en arbetsinsats i Tomasboda. 
Vi slår av det vissna gräset, krattar 
och fejar. Efter några timmars arbetsinsats
blir det sopplunch som förhoppningsvis
kan intas utomhus.
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Kallelse till årsmöte och aktiviteter 2016
Tisdagen den 7 juni kl 18.30

DAGORDNING
1) Årsmötets öppnande

2) Godkännande av stadgeenlig kallelse

3) Val av ordförande av mötet

4) Val av sekreterare för mötet

5) Val av justeringsmän

6) Föredragning av verksamhetsberättelse och ekonomisk 

berättelse

7) Revisorernas berättelse

8) Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen

9) Val av ordförande i styrelsen (varannat år)

10) Val av styrelseledamöter

11) Val av två suppleanter i styrelsen

12) Val av två revisorer jämte en suppleant

13) Val av valberedning

14) Fastställande av medlemsavgift för det löpande arbetsåret

15) Beslut om avgifter för tillträde till byggnader

16) Beslut om eventuellt överskott

17) Behandling av frågor som väckts av styrelsen eller som till 

densamma inlämnats av föreningsmedlem minst åtta dagar 

före årsmötet

18) Övriga frågor/minnesfond

19) Mötets avslutning

Balansrapport 2015
IB UB

2014-12-31 2015-12-31
Kassa och bank
1910 kassa 508,50 508,50
1920 Plusgiro 31 698,15 33 752,90
1940 Bank 156,86 156,86
Summa kassa och bank 32 363,51 34 418,26

SUMMA TILLGÅNGAR 32 363,51 34 418,26

Eget kapital
2019 Eget kapital 5 714,99                            -338,51
2020 Årets resultat -6 053,50 -5 479,75
Summa eget kapital            -338,51                         -5 818,26

Övriga kortfristiga skulder
2890 Skuld till medl.   -32 025,00 -28 600,00

SUMMA SKULDER
OCH EGET KAPITAL -32 363,51 -34 418,26

Resultatrapport 2015 2014

3051 Medlemsavgifter 41 350,00 31 710,00
3052 Försäljning (fönster)                 8 400,00 0,00
3053 Gåvor 0,00 1 800,00
Summa intäkter 49 750,00 33 510,00

Övr intäkter 
Ingemar Ekegrens minnesfond 0,00 5 550,00

4010 Inköp av varor och materia - 5 745,00 - 3795,00
5010 Driftkostnader Tomasboda - 4 052,25 -1 881,50
5070 Rep. och underhåll -14 728,00                          -5 875,00

5800 Möteskostnader -4 720,00 -5 820,00
6110 Kontorsmatr. o trycksaker -6 959,00 -5 112,00
6200 Porto -3 685,00 -5 382,00
6310 Försäkringar -3 919,00 -4 682,00
6570 Bankkostnader -462,00 -459,00

SUMMA KOSTNADER 44 270,25 33 006,50

8999 Årets resultat -5 479,75 -6 053,50

Lennart Nyström, Hans Nilsson, Håkan Åvall, Jörgen Andersson, Lars Stjärnkvist, 
Jörgen Westman, Kjell Stockhaus

Styrelsen för Föreningen Kilsbergsstugan: Lennart Nyström   Hans Nilsson   Håkan Åvall
Jörgen Andersson   Lars Stjärnkvist   Jörgen Westman  Kjell Stockhaus
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Under sina många aktiva år i
Kilsbergen och inte minst i
och omkring Tomasboda,
anlade Gunnar Backlund en
hel rad stigar och leder.
Dessa stigar markerade han
sedan med skyltar och hän-
visningar så att allmänheten
skulle få det lätt att hitta.

Här intill har vi valt att publi-
cera en av dessa stigmarke-
ringar. Längst ner på kartan
hittar Du Blankhult, och
utifrån den punkten kan man
sedan finna olika variationer
av stigar. Det var Gunnars
önskan att dessa stigar
användes eftersom de
annars växer igen så små-
ningom. Ta gärna med dig
en sekatör på din vandring
och hjälp till att hålla stigarna
öppna.

Vandra på Gunnar Backlunds stigar
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Det blev ett fantastiskt fint
gehör från medlemmarna i
Föreningen Kilsbergsstugan
då vi bad om ekonomisk hjälp
till renoveringen av stugans 
fönster. Praktiskt taget hela
renoveringen bekostades ge-
nom frivilliga donationer, och
flera givmilda medlemmar har
skänkt fyrsiffriga belopp. Den
totala kostnaden för fönster-
renoveringen slutade på cirka
10.000 kronor och merparten
av dessa pengar svarade med-
lemmar och sympatisörer för.

Det innebar att föreningens
ekonomi inte alls belastades så
hårt som man hade befarat.
Föreningen Kilsbergsstugans
styrelse vill på detta sätt
framföra ett varmt tack till
alla bidragsgivare, vars namn
kommer att delges på en tavla
som sätts upp i ett av rummen
i Tomasboda.
Text o Foto: Kjell Stockhaus

Fantastiskt gehör
från medlemmarna

Fönsterrenoveringen på stugan är nu färdig
med förnämligt resultat, vilken bl.a. Lars
Engdahl kan konstatera.

Givmilda medlemmar
fixade ”nya” fönster

Hur kommer det att bli i framtiden
med Tomasboda och Föreningen
Kilsbergsstugan? Den aktiva delen av
föreningens medlemmar blir alltmera
till åren komna, och tid och krafter
räcker inte alltid till. Ännu så länge
kan Servicegruppen klara av det löpan-
de arbetet under sommarhalvåret med
gräsklippning och allmän ansning,
men det glesnar i leden och nya friska 
krafter måste till.

-Samma sak när det gäller det adminis-
trativa arbetet, säger föreningens ord-
förande Lennart Nyström. Styrelsen
behöver föryngras och det blir allt 
svårare eftersom fritiden är allt för vär-
defull för många människor och man
har varken tid eller ork att engagera
sig i föreningslivet.

När det gäller arbetsinsatserna i ans-
lutning till Tomasboda är det fråga om 
ideellt arbete från början till slut.
Arbetsinsatserna behöver inte heller
bli särskilt betungande. Ju flera som
deltar ju mindre blir arbetsbördan.
Den enda ersättning som utgår är ett
par samlingar per år då medlemmar
som deltagit i Servicegrruppens arbete
belönas med en måltid eller kaffe och
smörgås. Den största belöningen
består emellertid av gemensam social
samvaro i glada vänners lag.  

Text o Foto: Kjell Stockhaus

Hur blir Tomasbodas framtid?

Ideellt arbete vid Tomasboda belönas
då och då med fika och en god 
macka.

Surfa in på Föreningens hemsida
Föreningen Kilsbergsstugan har  en egen hemsida
med såväl viktiga nyheter som intressant historik. 

www.tomasboda.se


