Hantverkshuset i Askersund
verksamhetsberättelse 2020

Pandemiåret
Coronapandemin slog till i början av 2020 och under våren stängde Sverige. Hårda
restriktioner omöjliggjorde uthyrning av våra lokaler. Detta ställde höga krav på
vår förening, som inte hunnit bygga upp någon ekonomisk buffert. En tight budget,
statliga bidrag och omlagda bostadslån gjorde dock att vi klarade den ekonomiska
utmaningen oväntat bra.
Under sommaren arrangerade vi loppisar på gården bakom Hantverkshuset.
Loppisar visade sig vara ett trevligt koncept som vi gärna arbetar vidare med när
möjlighet ges.
Vi har inte kunnat arrangera några stora arbetsdagar, men en hel del arbete
har kunnat genomföras ändå. Vi har slipat och oljat golvet i stora salen. I
styrelserummet är väggarna spacklade och slipade, lister och foder ska målas och
och rummet ska tapetseras.
Nu ser vi fram emot att befolkningen snart är vaccinerad och Hantverkshuset
kan återgå till sitt normala tillstånd med härliga möten.

Året som gick
besynnerligt år. Under
den pandemi som rådde fick vi hantera
en svår ekonomisk situation och en
mängd avbokningar av våra lokaler på
grund av inställda arrangemang.
DET BLEV ETT

I viss mån har det gått att anpassa
möten genom att hålla avstånd, begränsa
antalet deltagare, erbjuda handsprit samt
separera ut- och ingångar i lokalen. En
del verksamhet har även kunnat hållas
utomhus, men det mesta har tråkigt nog
ställts in.
Fastigheten
Vi har under året diskuterat vilka funktioner olika rum ska ha och hur de ska
inredas och möbleras.
Arbetet med att renovera fönster har
fortsatt.
Föreningen fick amorteringsfrihet på
lånen hos Swedbank och Almi.
För att klara coronapandemin bättre
fick vi ta del av stöd från Region Örebro
län samt från Bygdegårdarnas riksförbund.
Den 11 juni deltog vi i ett webbinarium
om coronaläget som Bydgegårdarnas
riksförbund arrangerade.
Vi har tecknat ett nytt elavtal och fått
ner elkostnaden.
Stolar och porslin har införskaffats
inför kommande uthyrningar.
Sammanlagt har vi lagt ner över 700
ideella arbetstimmar i samband med
olika arbetsdagar, styrelsemöten och
annat.

Arbetsdagar
11 januari
Städning inför uthyrning. Komplettering
av köksutrustning och stolar.
25 januari
Arbetsdag
13 juni
Fönsterrenovering

Valberedning
Ingrid Fries Hansson, Ulla Wängdal och
Sonja Cederlöf har varit valberedning.
Ingrid Fries Hansson har varit sammankallande.
Styrelsemöten och andra möten
11 januari, styrelsemöte

29 augusti
Arbetsdag och loppis

11 februari, styrelsemöte

24 oktober
Insättning av fönster inför vintern

14 april, styrelsemöte

3 september
Städdag

18 juni, styrelsemöte

27 oktober
Städdag

8 juli, konstituerande möte

28 november
Fönsterfix
27 december
Arbetsdag då vi sydde draperi till ytterdörren, tätade fönster, och gjorde andra
åtgärder för att hålla kylan ute.
Styrelsen
Styrelsen har bestått av: Åsa Wistrand,
Håkan Bagger, Malin Blomqvist, Pehr
Falkenström, Göran Fredriksson, Björn
Franzén, Anne Helgesson och Gunilla
Holländer.
Jan Grounes, har varit adjungerad
för att arbeta med ekonomi, bokföring,
fakturering och budget under första
halvåret. Därefter tog Åsa Wistrand över
arbetet med bokföringen.
Åsa Wistrand och Björn Franzén har
varit firmatecknare.
Revisorer
Pierre Berhin har varit revisor och Gunilla
Högberg har varit revisorssuppleant.

10 mars, styrelsemöte
26 maj, styrelsemöte
27 juni, årsmöte
15 september, styrelsemöte
14 oktober, styrelsemöte
9 november, styrelsemöte
7 december, styrelsemöt
Mellan dessa möten har delar av styrelsen träffats i olika arbetsgrupper för att
jobba med ekonomi och budget, renovering och annat som rör verksamheten.
Medlemsantal
Antalet medlemmar till och med den 31
december 2020 uppgick till 71 stycken.
Av medlemmarna är 10 stycken föreningar som även nyttjar Hantverkshuset
för möten och verksamhet.
År
2018
2019
2020

Antal medlemmar
10 stycken
62 stycken
71 stycken

Uthyrning
Redan i januari fick vi in bokningar för
hela våren, vilket kändes väldigt kul.
Nästan allt ställdes dock in i mars när
pandemin slog till.
Under året har Hantverkshuset ändå
hyrts ut till följande verksamheter:
minnesstund, årsmöten, styrelsemöten, andra föreningsmöten, konferens,
danskvällar, folkdans, teatergrupp, fester,
middagar, massage, syateljé för prideflaggan med mera.
Styrelsen arbetade under våren för att
få in ett konstnärskollektiv i huset. Efter
att föreningen Norra Vätterns Bild- och
Formkonstnärer hade tackat nej, har
en grupp tjejer hyrt ett av rummen för
kreativ verksamhet.
Loppis
27 juni
29 augusti
26 september
24 oktober
November – inställt
December – inställt

Hyresgäster
Följande hyresgäster har hyrt lokaler
under året:
IT-snickaren
Fredrik Larsson
Två rum på övervåningen
Starketorp Bygghantverk
Mattias Jonsson
Källaren
Nerikes Allbygg AB
Kristoffer Granat
Ett rum på övervåningen
Kreativa vardagsrummet
Malin Blomqvist
Ett rum på bottenvåningen
Vi har fört samtal med flera studieförbund och andra intressenter om
hyresmöjligheter.
Hyresgäster med föreningspaket
Askersunds Orienteringsklubb
Naturskyddsföreningen i Askersund
Jubileumsföreningen
Norra Vätterns Bild- och Formkonstnärer

Information och marknadsföring
Vi har varit aktiva på vår Facebooksida,
där vi vid årets slut hade ungefär 450
följare. Det är 150 fler än året innan.
På grund av pandemin så har det
funnits färre aktiviteter att informera
om och färre reportage att publicera
än vanligt. Det har gjort det svårt att
hålla kanalen så positiv och levande som
kommunikatören önskat.
Vi har fått en egen webbsida på
plats. Även där har det varit dåligt med
aktivitet.
Samma sak gäller nyhetsutskick
direkt till medlemmar, där det har varit
ont om nyheter att skriva om.
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