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PRO Liljeholmen har haft följande organisation under året

Styrelsen har bestått av Lennart Sundin som ordförande, Pia Hällbom som studieorganisatör,

Anita Larsson som sekreterare, Hans From som kassör, Mia Stridh har varit ledamot och tillika

ansvarig för medlemsärenden, Marianne Sundberg har varit ledamot och vår representant i

Pensionärsrådet i Stadsdelsnämnden och Annika Stridsberg har varit ledamot, Gunnar Haag 

har varit ledamot, vice ordförande och webmaster

Våra ambitiösa förtroendevalda har förgyllt tillvaron på olika sätt

Gertrud Schillén har drivit den populära litteraturcirkeln. Pia Hällbom startade en ny cirkel med

Släktforskning. Pia har också medverkat som medlemsansvarig tillsammans med Mia Stridh.

Britta Svensson har hållit i föreningens res - och utflyktsverksamheten och tillika uppskattad

kulturledare via stadsvandringarna. Daniel Ekman och Anders Idberg har agerat som trafik-

ombud för vårt område. Gunnar Haag har axlat ansvaret för boulesektionen. 

Den viktiga kaffekommittén sköttes väl av mötesvärdarna Yvonne Josefsson, Birgitta Ridder

och Annika Stridsberg 

Revisorer

Britt Sundberg och Anders Nordmark

Valberedning

Ingbritt Falk och Britta Svensson har burit ansvaret för valberedningen.

Verksamheten inom föreningen under året

Styrelsearbetet

Styrelsen har under året haft elva protokollförda sammanträden, tre fysiska möten i Varvs-

eken och fr o m april åtta digitala möten p.g.a pandemin.

Styrelsen har varit representerad i lokala Pensionärsrådet samt vid PRO distriktets och 

Samorganisationens höst- och årsmöten, såväl fysiskt som digitalt.

Medlemsantal

Vid årets början var antalet medlemmar i PRO Liljeholmen 278, vid årets slut 251.

Under året har vi här fått 16 nya medlemmar, medan 31 har slutat och 12 har avlidit.

Ekonomi

Våra intäkter uppgick till 72 935 kr och med kostnader på 50 156 kr visade årsresultatet

ett överskott av 22 779 kr . Behållningen vid årets slut blev därmed 93 715 kr.

Intäkter och kostnader under året speglar pandemipåverkan. Under förra året fick vi in 

runt 80 000 kr från våra aktiviteter och i år knappt 15 000 kr. Vi spenderade runt 125 000

på aktiviteter under förra året och i år knappt 40 000 kr. Minskade aktiviteter och lägre

kostnader innebar ofrivilligt en ökad behållning i kassan på runt 20 000 kr.

Tyvärr tappade vi 27 medlemmar under pandemiåret.

Aktiviteterna

Aktiviteterna inomhus har arrangerats i Varvseken, som hyrts på årsbasis av Intresse-

föreningen Varvseken i Ekensberg. På grund av pandemin har några aktiviteter genom-

förts utomhus.
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Mer om verksamheten inom föreningen under året

Mötesverksamheten

Föreningen har under året haft ett ordinarie årsmöte och genom pandemin inte kunnat

genomföra mer än en månadsträff för medlemmarna. Höstmötet blev inställt pga pandemin. 

Plan och budget för 2021 fastställs därför vid årsmötet våren 2021.

Aktiviteterna

Föreningen har under våren drivit studiecirkeln Michelle Obamas "Min historia".  En ny cirkel

"Släktforskning" arrangerades av Pia Hällbom. Kultur- och frisksportsektorn har via de upp-

skattade stadsvandringarna lärt deltagarna "Känna sin stad" med väl valda utflyktsmål runt

om i vår stad under våren. Fr o m augusti genomfördes vandringarna som Picknick utflykter 

i det gröna.

Under ledning av Gunnar Haag rullade boularna sina klot med framgång utomhus. Fort- 

sättningen inomhus i Liljeholmshallen ställdes in.

Vi har också tvingats begränsa våra resor och utflykter till ett besök på Hallwyllska Palatset

och en utflykt till Väddö Gårdsmejeri inkl Rosellkryssning.

På grund av pandemin har trivselarrangemangen begränsats till en friluftsdag utomhus på

grillplatsen, två söndagsbio, en fotbollskväll och en pubafton.

Samverkan med PRO-grannarna
Under året har föreningen tagit initiativ till utökad samverkan med våra PROgrannar

i syfte att hämta idéer från varandra och genomföra gemensamma aktiviteter, 

speciellt inom rese- och studiecirkelområdena samt utbildning av förtroendevalda.

Detta sker inom ramen för Framtidsgruppen som består av sex söderortsföreningar.

Ekonomiskt resultat 2020 för PRO Liljeholmen
2020 2019

 Behållning den 1 jan 70936 66622

 INTÄKTER 72935 144857

 Medlemsavgifter 27360 34200

 Bidrag från Stadsdelen och ABF 31450 26680

 Intäkter av försäljning vid möten etc 13380 78615

 Övriga intäkter 745 5362

 KOSTNADER 50156 140543

 Mötes- och kontaktverksamheten 20938 94966

 Lokalhyra 2000 4000

 Utbildning, kurser och konferenser 1742 1994

 Administration 4900 6200

 Marknadsföring inkl medlemsvärvning 15852 29185

 Bank-och pg- avgifter, tel och IT 4024 4198

 Övriga kostnader 700

 RESULTAT 22779 4314

 Behållning den 31 december 93715 70936

 Styrelsen föreslår att föreningens överskott 22 779 kr ska överföras och resultatet 

 93 715 kr balanseras, i ny räkning för 2021.



Revisionsberättelse för PRO Liljeholmen 2020

Vi har i den omfattning god revisionssed bjuder granskat verksamhetsberättelsen, 

räkenskaperna samt tagit del av protokoll och övriga handlingar som ger upplys-

ningar om styrelsens förvaltning för räkenskapsåret 1 januari -31 december 2020.

Med stöd av ovanstående tillstyrker vi

att resultaträkningen och balansräkningen fastställes samt

att resultatet disponeras enligt förslaget i verksamhetsberättelsen samt

att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar

Stockholm den 2021-

Styrelsen tackar medlemmarna för visat förtroende och god uppslutning vid våra aktiviteter.

Vi tackar också Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd, PRO-distriktet, PRO Sam-

organisation och ABF för god samverkan under året.

Ekensberg i februari 2021

Lennart Sundin, ordf Anita Larsson, sekr Hans From, kassör

Pia Hällbom, ledamot Marianne Sundberg, ledamot Annika Stridsberg, ledamot
Studieorganisatör

Mia Stridh, ledamot Gunnar Haag, ledamot, v ordf

Medlemsansvarige Mia Stridh kan nås på telefon 073-342 09 06, e-post: miamlstridh@hotmail.com 

Ordföranden Lennart Sundin på tel 070-870 51 60 och e-postadress:sundinlennart@gmail.com

PRO Liljeholmen

                    Aktiviteter: Varvseken, Gröndalsvägen 190, 117 69 Stockholm
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