
1 
 

 

 

 

FÖRENINGEN ÅSENS VÄNNER 

 
  
 

 

 

ÅRSEDOVISNING 
 

Räkenskapsåret 2020-05-01 – 2021-04-30 

Organisationsnummer 80 25 14-8337 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

Föreningsbildandet 

Föreningen bildades 2005-04-16 i Svinhuset, Åsens by. Föreningen som är ideell, har sitt säte 
i Aneby Kommun. I föreningens stadgar framgår föreningens ändamål: Föreningen har till 
uppgift att stödja Stiftelsen kulturreservatet Åsens by i dess arbete med driften av 
kulturreservatet Åsens by. Föreningen ska främja verksamheten vid och utvecklingen av 
Åsens by. Föreningen ska sprida kunskap och information om Åsens by. 
 
Efter stadgeändring vid årsmötet 2012-03-11 är föreningens verksamhetsår 1 maj – 30 april 
med årsmöte senast 15 augusti. 

Styrelse  
Mandatperioderna sträcker sig till årsmötet. 

Ordförande vakant -   Veronica Åberg  - 2021 

Dorit Mühr - 2021  Carola Albertsson, sekreterare- 2021  

Aron Hultin - 2021  Anette Ekerheim  - 2021  

Per-Olof Ringquist - 2021   Marianne Törngren  - 2021  

Göran Äng, kassör (adj)      - 2021  

Under verksamhetsåret har styrelsen haft 4 protokollförda sammanträden samt därutöver 
kontakter via telefon och e-post.                                                                 

Revisorer 
Irene Oskarsson, ordinarie - 2021 Marianne Gustafsson, ers.  - 2021 

Valberedning 
Göran Tranell, sammankallande - 2021 Veronica Åberg   -2021 

Administration 
Föreningen har bankkonto i Swedbank. Till kontot är kopplat bankgiro, internetbanken samt 
swish. 
Firmatecknare har varit Veronica Åberg och Göran Äng, som tecknat föreningen var för sig. 
Föreningens organisationsnummer är 80 25 14-8337. 

Medlemmar 
Göran Sandstedt har varje år tagit fram ett medlemskort med en fin bild från Åsens by. Tre 
nyhetsbrev har skickats ut. Nya medlemmar har fått ett välkomstbrev tillsammans med 
medlemskortet. 

Medlemsutveckling 
Medlemsantalet avser per 31 december. 

År 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
Antal 

medlemmar 
113 119 134 141 144 140 139 132 152 
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Föreningens kassör har under verksamhetsåret gjort en genomgång av föreningens 
medlemslista och rensat den från medlemmar som av olika anledningar inte längre är aktuella.  

Årsmötet 

Föreningens årsmöte 2020 var planerat att hållas den 11 juli. Men med anledning av pågående 
Coronapandemi och Folkhälsomyndighetens utfärdade riktlinjer om social distans och tillåtna 
folksamlingar på högst 50 personer, beslutades vid styrelsens sammanträde 2020-05-18, att 
ställa in föreningens planerade årsmöte i juli i avvaktan på pandemins utveckling. Då det 
under hösten var fortsatt hög smittspridning i landet och det inte blev några lättnader i 
Folkhälsomyndighetens restriktioner beslutade styrelsen vid sitt sammanträde 2020-09-17 att 
årsmötet för verksamhetsåret 2019/2020 skjuts upp och genomförs vid samma tidpunkt som 
årsmötet för verksamhetsåret 2020/2021. Vid detta årsmöte kommer föreningens 
årsredovisning för både verksamhetsåret 2019/2020 och 2020/2021 att behandlas.  

Vid styrelsens sammanträde 2020-05-18 beslutade styrelsen att godkänna föreningens 
årsredovisning för räkenskapsåret 2019-05-01 – 2020-04-30, innehållande 
verksamhetsberättelse och resultaträkning och att överlämna densamma till föreningens 
revisor.  

Beslutet att inte genomföra föreningens årsmöte 2020, innebar att uppdraget för sittande 
styrelse har förlängts fram till dess att ett nyval kan ske i samband med kommande årsmöte 
2021. Föreningens medlemmar har informerats om styrelsens beslut via ett medlemsbrev.       

 
Årets verksamhet 

Årets stora händelse 2020 var att Kulturreservatet Åsens by firade 20- årsjubileum, som 
Sveriges första kulturreservat och detta skulle naturligtvis firas stort. För att planera firandet 
tillsattes en programgrupp med representanter från Stiftelsen Åsens by och Åsens vänner. 
Födelsedagskalaset planerades till lördagen den 11 juli med aktiviteter för små och stora. 
Under dagen skulle det visas olika äldre hantverk, ansiktsmålning och andra aktiviteter för 
barn, serveras kakbuffe, musikunderhållning, tipspromenader, ponnyridning och hästskjuts. 
Till kvällen skulle en jubileumsmiddag serveras för särskilt inbjudna gäster samt för Åsens 
vänner.  

Tyvärr fick även dessa festligheter ställas in med anledning av Coronapandemin för att flyttas 
till ett senare tillfälle.  

Årets verksamhet på Åsens by har förstås också påverkats av pandemin. Mycket av Åsens 
programdagar och publika evenemang har inte kunnat genomföras, som t ex. 
Nationaldagsfirandet, midsommarfirandet, julmarknaden mm. Detta har naturligtvis också 
påverkat antalet timmar som Åsens vänner kunnat bidrag med som hjälp till verksamheten.  
Men några utomhusaktiviteter har ändå varit möjligt att genomföra och delta vid för Åsens 
vänner även detta verksamhetsår: 
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25/5 Sådd  
På grund av en kall vår drog det ut på tiden innan grönsakslanden kunde planteras och sås, 
men i slutet av maj var det dags. Det såddes bland annat olika sorters kål, rödbetor, grönkål, 
morötter, ringblommor och bondbönor, allt med varierat resultat. Man kan säga att 
kållarverna fick ett härligt skrovmål i alla fall. 
 

3/10 Arbetsdag i trädgården 

 Höststäddag med 6 personer från Åsens vänner. Vi rensade upp i planteringslådorna, la på 
lite ny jord och gödsel. Vinbärsbuskarna klipptes ur och alla rabatter utanför Teklas hus 
fräschades upp och fick nya kanter grävda och ny jord. Även rabatterna vid kaffestugan och 
runt alla äppelträd rensades och fick ny jord. Inomhus så städades och pysslades i hela Teklas 
hus. 

26/11 Julpyntning på Åsens by 
Då det inte gick att ha någon traditionell julmarknad på Åsen i år, passade vi istället på att 
skapa julstämning utomhus på Åsen. Tillsamman med personalen hjälpte Åsens vänner till 
med att pynta byn. Dörrkransar bands och sattes upp, belysning sattes upp och julgranen 
fixades utomhus. Inne i Teklas hus blev det julstämning. Julgardiner, stjärnor och 
julbonadersattes upp och julgranen kläddes. En ”popupbutik” ordnades under rännet och en 
brevlåda sattes upp vid timmerstugorna, där barnen kunde lämna sina önskelistor till tomten. 

17/4 Vårstädning 

En strålande fin vår lördag, lite blåsigt, men skön arbetsdag. Vi var 12 personer från Åsens 
vänner som jobbade med att städa museet och magasinet. Teklas hus blev städat och pyntat. 
Det krattades, plockades grenar och rensades utanför Teklas, prästgården, gamla kaffestugan 
och vid skafferiet. 

 
Teklas tak  
Senhösten 2019 upptäcktes att taket på Teklas hus var så dåligt att det behövdes repareras 
omgående.  
Åsens vänner tog då initiativ till en insamling för att bidra till reparationen; 15 kronor kostade 
en taktegelsten. Många har velat hjälpa till och hela 12 000 kronor har samlats in och 
överlämnats till Åsen.  

Årets verksamhet i siffror  
Under verksamhetsåret har föreningens medlemmar bidragit med 149 arbetade timmar på 
Åsens by, till ett värde av 29 800 kronor.  

Ekonomi 
Se efterföljande resultaträkning. 

Styrelsens tack 
Styrelsen ser med glädje och stor tacksamhet på att så många medlemmar med glatt humör 
och stort engagemang har deltagit i föreningens olika aktiviteter. 
Kontakterna och samarbetet med Stiftelsen är mycket bra vilket gynnar såväl Stiftelsen som 
Åsens Vänner. 
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Ett stort tack till föreningens medlemmar, Stiftelsens styrelse och personalen på Åsens by för 
gott samarbete och många trevliga stunder på Åsens by. 
 
 
Åsens by 2021-06-03 

 

Veronica Åberg P-O Ringqvist  Carola Albertsson 

 

 

Dorit Mühr Anette Ekerheim  Aron Hultin  

 

 

Marianne Törngren 

                   
 

 

 

 

 

	

	

	
 

 


