
Stockholm 2023-01-30 

Kallelse och dagordning till styrelsemöte i Bohusläns Gille 

Tid:       Tisdag den 7 februari 2023 kl. 17:30 – 21:00 
Plats:   Lokalen ”Utsikten” ovanför Betlehemskyrkan, Rehnsgatan 20, 6 trappor 

Dagordning: 

1. Mötets öppnande samt val av ordförande och sekreterare (om ordinarie ej är närvarande)

2. Val av justeringsman och val av ersättare vid vakans av ordinarie styrelseledamöter

3. Fråga om kallelse skett i behörig ordning

4. Protokoll från föregående möten 2022-10-18

5. Årsredovisning 2022 - styrelsens godkännande - bilaga 1

6. Aktieportfölj per 2022-12-31 – bilaga 2

7. Skattmästarens kommentarer till årsbokslutet samt förslag till beslut om subventionsgrad vid
våra kommande möten 2023 – bilaga 3

8. Förvaltningsberättelse 2022 - styrelsens godkännande – bilaga 4

9. Budget 2023 – skickas ut senare

10. Valberedningens förslag för kännedom – bilaga 5

11. Kommande medlemsmöten 2023, information om föredragshållare mm.

12. Sommarutflykt 2023. Datum, program och inbjudan.

13. Studiebesök Stockholms Arkiv

14. Hemsidan, lägesrapport

15. Framtidsgruppen, lägesrapport

16. Inval av nya medlemmar. (Just nu 11 personer). Bilaga 6. Detaljerade underlag skickas ut
senare

17. Övriga frågor - Arkivleveransen samt studiebesök arkivet

18. Tidpunkt och plats för nästa styrelsemöte
______________________________________________________ 

Tacksam om du kan meddela mig per e-post eller telefon både om du kommer att delta 
eller ej, så vi vet hur många smörgåsar som önskas 😊😊  

Med vänlig hälsning 
Brita Ullman/sekreterare Mobil 0703 47 37 94  Epost: ullmanb45@gmail.com 

- bilaga 7

- bilaga 8

- bilaga 9



2023-01-26 

BOHUSLÄNS GILLE I STOCKHOLM

Årsredovisning 2022
2022 2021

Resultaträkning

Intäkter

Årsavgifter 15 301,00 18 200,00

Avgifter sammankomster 81 700,00 28 900,00

Avgifter sommaraktivitet 34 575,00 31 421,00

Summa intäkter 131 576,00 78 521,00

Kostnader

Bank- och IT-tjänster -101 248,65 -24 287,35

Tryckkostnader -51 878,00 -713,00

Resekostnader -3 548,00

Omkostnader -5 935,00 -5 645,00

Sammankomster -364 180,00 -100 320,00

Sommaraktivitet -124 475,00 -71 463,00

Summa kostnader -651 264,65 -202 428,35

Resultat före finansiella intäkter -519 688,65 -123 907,35

Finansiella intäkter

Räntor och utdelningar 226 915,19 198 633,49

Återbetalning av skatt 0,00

Årets resultat -292 773,46 74 726,14

Balansräkning

Tillgångar

Aktier (anskaffningsvärde)* 449 147,09 452 961,29

Plusgiro 3 932,53 18 621,18

Bank 56 586,55 330 857,36

Summa tillgångar 509 666,17 802 439,83

Skulder och eget kapital

Grundfond 15 000,00 15 000,00

Smiths fond 10 000,00 10 000,00

Bruces fond 5 500,00 5 500,00

Disp fond 10 000,00 10 000,00

Ingående kapital 761 939,63 646 010,49

Realisationsvinst 0,00 41 203,00

Årets resultat -292 773,46 74 726,14

Summa skulder och eget kapital 509 666,17 802 439,63

*Aktiernas börsvärde vid årets slut 6 841 505,74 8 133 726,61



 

2022-01-09 
 

Aktieportfölj 2022-12-31 

 
  2021-12-31 2022-12-31   

Aktie Antal Kurs Värde Antal Kurs Värde Förändring 

Alfa Laval 400 364,40 145 760,00 400 301,10 120 440,00 -17,4% 

Alleima       20 38,42 768,40 -10,2% 

Arjo 700 110,80 77 560,00 700 38,94 27 258,00 -64,9% 

Assa Abloy B 900 276,20 248 580,00 900 223,70 201 330,00 -19,0% 

AstraZeneca 50 1 062,80 53 140,00 50 1 403,50 70 175,00 32,1% 

Atlas Copco A 5 500 625,80 3 441 900,00 22 000 123,10 2 708 200,00 -21,3% 

Electrolux B 200 219,50 43 900,00 200 140,78 28 156,00 -35,9% 

Electrolux Prof. B 200 62,75 12 550,00 200 43,82 8 764,00 -30,2% 

Epiroc A 5 500 229,20 1 260 600,00 5 500 189,85 1 044 175,00 -17,2% 

Ericsson B 728 99,79 72 647,12 728 60,90 44 335,20 -39,0% 

H&M B 500 178,08 89 040,00 500 112,24 56 120,00 -37,0% 

Hufvudstaden A 300 135,20 40 560,00 300 148,30 44 490,00 9,7% 

Husqvarna B 1 400 144,85 202 790,00 1 400 73,12 102 368,00 -49,5% 

Industrivärlden A 148 288,40 42 683,20 148 253,50 37 518,00 -12,1% 

Investor B 800 227,75 182 200,00 800 188,56 150 848,00 -17,2% 

Sandvik 100 252,60 25 260,00 100 188,40 18 840,00 -25,4% 

Saxlund Group 1 825 0,46 839,50 1 825 0,17 301,49 -64,1% 

Saxlund Group TO3* 811 0,06 49,96 811 0,00 0,00 -100,0% 

SEB A 6 379 125,85 802 797,15 6 379 119,95 765 161,05 -4,7% 

SKF A 1 000 219,50 219 500,00 1 000 159,40 159 400,00 -27,4% 

SHB A 8 418 97,86 823 785,48 8 418 105,10 884 731,80 7,4% 

SHB B 1 239 107,80 133 564,20 1 239 122,20 151 405,80 13,4% 

Trelleborg B 900 237,80 214 020,00 900 240,80 216 720,00 1,3% 

      8 133 726,61     6 841 505,74 -15,9% 

 

 

Branscher

Finans Industri Konsument Hälsovård Teknologi



 

2022-01-09 
 

 
  2021-12-31 2022-12-31   

Bransch Värde Andel Värde Andel Förändring 

Finans 2 025 590,03 24,9% 2 034 154,65 29,7% 0,4% 

Industri 5 555 620,00 68,3% 4 469 873,40 65,3% -19,5% 

Konsument 349 169,46 4,3% 195 709,49 2,9% -43,9% 

Hälsovård 130 700,00 1,6% 97 433,00 1,4% -25,5% 

Teknologi 72 647,12 0,9% 44 335,20 0,6% -39,0% 

  8 133 726,61   6 841 505,74   -15,9% 

 
Finans: Hufvudstaden, Investor, SEB, SHB 

Industri: Alfa Laval, Alleima, Assa Abloy, Atlas Copco, Epiroc, Sandvik, SKF, Trelleborg 

Konsument: H&M, Electrolux, Husqvarna, Saxlund Group 

Hälsovård: Astrazeneca, Arjo 

Teknologi: Ericsson 

OMX SPI under 2022 : -24,6%  

OMXS30 under 2022 : -15,6%  



     2023-01-30 

Kommentarer till årsredovisning 2022 samt förslag på 
subventionsgrad 2023 
 

Intäkter 

• av årsavgifter har halverats från och med 2021 
• av övriga avgifter har sänkts och höjts, totalt oförändrad intäkt 

Utgifter 

• för sammankomster och aktiviteter har ökat med 90%, 2022 jämfört med 2018 och 2019 
• för ny hemsida och ny matrikel har medfört extra utgifter på 120 000 kr under 2022. 
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Subventionsstrategi fastställd 2014:  

Vid goda tider, som till exempel när börsen slår nytt rekord, bör vi kunna öka subventionerna till våra 
aktiviteter.  

Under dåliga tider, då vår aktieportfölj minskat stort i värde, bör vi minska subventionerna, dvs. höja 
avgifter.  

Kostnaden per deltagare vid vår senaste sammankomst var cirka 1500 kr. 

Kostnaden per deltagare vid vår senaste sommaraktivitet var drygt 2000 kr. 

För att undvika försäljning av aktier måste subventionsgraden ner till lägre nivåer, avgifterna för 
aktiviteter bör höjas. Inflationen drabbar alla utgiftskategorier. 

Förslag till beslut: 

Subventionsgraden vid våra middagar under 2023 skall vara xx % 
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                  Förvaltningsberättelse för år 2022 
 

Styrelsen har under året haft fyra protokollförda sammanträden; den 1/2 i digital form, den 5/3 
konstituerande styrelsemöte direkt efter årsmötet, den 11/4 digitalt möte samt den 18/10 på plats 
Betlehemskyrkan, Rehnsgatan 20. Därutöver har styrelsen haft ett möte per capsulam utsänt 12/6. 

Det utökade antalet styrelsemöten 2022 beror främst på behov av snabbare behandling av nya 
medlemsansökningar då tryckning av ny matrikel gjordes 2022. ”Matrikeln 2023” skickades ut i januari 
2023. Funktionärerna och styrelsen har därutöver kommunicerat genom telefonsamtal och e-
postmeddelanden. 

Styrelsen har ansett att när pandemirestriktionerna äntligen var över kunde vi använda en del av 
gillets kapital (som ju är till för medlemmarna) för att:  

1. Öka subventionsgraden för våra aktiviteter.  
2. Tillsätta en kommitté för att få en ny modern och funktionell hemsida.  
 
Detta har som framgår nedan lett till att årets resultat har ett minustecken. Nu har vi en mycket bra 
hemsida som kommer att tjäna medlemmarna väl och vi har också fått en helt ny matrikel. Utöver 
nämnda kommitté för ny hemsida har vi också haft en kommitté för sommarutflykt och en framtids--
kommitté.  Att arbeta med kommittéer för olika projekt har visat sig vara både effektivt och ge den 
relativt stora styrelsens medlemmar arbetsuppgifter  

Årsmötet hölls den 5 mars i Odd Fellows lokaler med efterföljande föredrag av Fredrik Gröndahl om 
”Marin forskning i Bohuslän” samt middag. Antal deltagare var 92. 

Vårmötet hölls den 29 april i Odd Fellows lokaler och antal deltagare var 60. Före middagen höll Nils 
Modig föredrag om ”Galärtransporten och striderna på Idefjorden 1718” 

Sommarutflykten gick till Marstrand den 1 augusti och 58 personer deltog denna dag. Efter lunch på 
Grand Hotel blev det samling i Marstrands kyrka där Anders Ullman berättade om Marstrands historia. 
Alternativt kunde man därefter välja stadsvandring i staden eller guidad tur på Carlstens Fästning. 
Dagen avslutades med middag på Havshotellet före hemresan.  

Höstmötet hölls den 19 november i Odd Fellows festlokal. Tomas Andersson, talade under rubrik 
”Bohusläns äldre historia” före den sedvanliga middagen med 110 antal deltagare. 

Årsavgiften har uppgått till 100 kr. Årets resultat visade en förlust på – 292 773 kr (+ 74 726 kr). 
Främsta orsakerna är dyrare sammankomster pga. av hög subventionsgrad, ny hemsida samt 
tryckning ny matrikel.  

Värdet på Gillets aktier uppgick vid årsskiftet till 6 841 506 kr (8 133 726 kr), vilket är en minskning 
med 1 292 221 kr eller -15,9 % %. 

Gillet har under året fått 18 nya medlemmar, 10 har avlidit och 7 har lämnat Gillet. Antal medlemmar 
var 181 vid årets utgång. 

 



Gillets befattningshavare valda på årsmötet 2022 

Funktionärer: 
Hakon Långström, ordförande 
Anne Scherman, v ordförande 
Brita Ullman, sekreterare 
Åke Jansson, skattmästare 
Carina Wallmark, klubbmästare 
 
Styrelseledamöter:   Suppleanter: 
Ann Bengtson   Annika Arnström 
Mats-Erik Hedenström    Christian Flodin 
Maria Isacsson   Elisabeth Sandström 
Gunilla Jönsson    
Michaël Koch  
Magnus Rådahl    
    
Revisorer:    Revisorsuppleanter: 
Vilhelm Andersson, sammankallande  Katarina Bengtson Ekström 
Rolf Olsson    Åke Foghammar 
 
Valberedning: 
Sven Laurell, sammankallande 
Ensio Andersson 
Riborg Ericson 
 

Stockholm 7 februari 2023 

 

För styrelsen 

 

 
__________________________  ____________________________
  

Hakon Långström   Brita Ullman 

ordförande    sekreterare 

 



NYA MEDLEMMAR 2023-02-07 – sammanställning styrelseunderlag 

 

Andersson Thomas Melodislingan 14, 115 51 Stockholm. Född 1960-05-19, 

 

Berglin Lennart Seglarvägen 12, 133 33  Saltsjöbaden. Född 1948-02-20                       

 

Bergman Louise östra Finnbodavägen 11, 131 72 Nacka. Född 1955 05 01 

 

Engstrand Kristina Västmannagatan 68, 113 25 Stockholm. Född 1947-03-02 

 

Florén Ulrika Värtavägen 6, 115 24 Stockholm. Född 1949-01-11              

 

Gillberg Wallner Marianne Nockeby Backe 8B, 168 43 Bromma. Född 1947-11-29 

 

Gustafsson Britt *) Bergsgatan 16, 112 23 Stockholm.  Född 1953-05-21 

 

Norberg Ronny Tackjärnsvägen 12, 168 68 Bromma. Född 1954-11-20                    

 

Norlin Ann Getvägen 16, 187 64 Täby. Född 1937-11-02 

Siberg Anders Morabergsvägen 39, 133 33 Saltsjöbaden. Född 1946-12-13 

 

Siberg Marie-Louise Morabergsvägen 39, 133 33 Saltsjöbaden. Född 1947-10-26 

-----------------  

*) Foto har ännu ej inkommit.  

 

Totalt 11 personer 
 

 

 

 



 

 

2023-01-26 Sven Laurell, Riborg Ericson, Ensio Andersson 
 
Valberedningens i BohuslänsGille förslag till styrelse för 2023. 
 
Funktionärer( väljs på 1 år) 
 
Ordförande:   Johannes Rudberg  nyval 
Vice ordförande: Anne Scherman  omval 
Sekreterare:  Britta Ullman   omval 
Skattmästare  Åke Jansson   omval 
Klubbmästare Magnus Rådahl  nyval 
 
Övriga styrelseledamöter  
(Väljs på 2 år) 
 
Ann Bengtson     omval 
Maria Isacsson     omval 
Michael Koch     omval 
(Väljs på 1 år) 
Carina Wallmark     nyval, ersätter Magnus Rådahl  

   
Gunilla Jönsson, och Mats Erik Hedenström är tidigare valda för 2023 
 
Suppleanter (väljs på 2 år) 
 
Annika Arnström     omval 
Christian Flodin     omval 
 
Elisabeth Sandström är tidigare vald för 2023 
 
Revisorer (väljs på 1 år) 
 
Vilhelm Andersson     omval 
Rolf Olsson      omval 
 
Revisorssuppleanter (Väljs på 1 år) 
 
Katarina Bengtsson Ekström   omval 
Åke Foghammar     omval 
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”Gillets syfte är att främja medlemmarnas samhörighet med 
Bohuslän och sinsemellan” 
 
Rapport från Bohusläns Gilles framtidskommitté, överlämnad till Gillets styrelse  
den 7 februari 2023 
 

Sammanfattning  
Bohusläns Gille i Stockholm har idag en god ekonomi och bedriver en uppskattad 
verksamhet väl i linje med ändamålsparagrafen: Att främja medlemmarnas samhörighet 
med Bohuslän och sinsemellan. Dock har medlemsantalet trots löpande nyrekrytering 
minskat över tid och det ganska ordentligt, nämligen med en tredjedel mellan åren 2007 och 
2022. Sett ur detta perspektiv behöver Gillet fundera på hur denna över tid nedåtgående 
trend kan brytas, hur nyrekryteringen kan stärkas och hur verksamheten kan utvecklas för 
att locka nya – och behålla befintliga – medlemmar. 
 
Framtidskommittén har reflekterat såväl över rekryteringsfrågan som sådan som över 
möjligheten att efterhand utveckla verksamheten för att behålla befintliga och rekrytera nya 
medlemmar - rekrytering och verksamhet hänger naturligtvis nära samman.  Kommittén 
föreslår bl.a. att Gillet på olika sätt och efterhand bör prova att bredda verksamheten med 
nya aktiviteter, delvis i ganska enkla former, och därvid också försöka uppmuntra fler 
medlemmar att engagera sig i genomförandet av avgränsade uppgifter. Mindre grupper av 
medlemmar skulle kunna samlas kring olika aktiviteter, varierande över tid 
 

Övergripande rekommendationer 

Framtidskommittén rekommenderar att några bärande principer läggs till grund för att driva 
och utveckla Gillets verksamhet in i framtiden: 
 

● att sträva efter att behålla befintliga medlemmar och värva nya i en sådan omfattning 
att det faktiska medlemsantalet tydligt ökar och stabiliseras på en högre nivå än idag 

● att sträva efter att behålla en låg och därmed attraktiv medlemsavgift 
● att efterhand försöka bredda och diversifiera verksamheten och att därvid ha 

ambitionen att aktivera fler medlemmar  
● att tänka på att all verksamhet tydligt ska anknyta till Bohuslän och det bohuslänska, 

och att detta hela tiden ska förbli den gemensamma nämnaren  
 

Bakgrund: nuläge och utgångspunkter 

Bohusläns Gille i Stockholm grundades 1907. Efter 115 års verksamhet har Gillet goda 
förutsättningar att leva vidare och fortsätta framåt: en stark och stabil ekonomi, ett 
uppskattat sällskapsliv i form av trivsamma middagar med föredrag eller liknande vid tre 
årliga välbesökta möten i Stockholm samt dessutom en likaledes mycket uppskattad 
sommaraktivitet i Bohuslän. Nyrekrytering sker löpande och viktigast av allt: medlemmarna 
känner en stark uppslutning kring det som förenar dem och fört dem in i Gillet: kärleken till 
och intresset för landskapet Bohuslän. Gillet kan alltså verkligen sägas uppfylla sin 
ändamålsparagraf i vilken det formuleras att ”Gillets syfte är att främja medlemmarnas 
samhörighet med Bohuslän och sinsemellan”. 
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Trots dessa, eller kanske tack vare dessa, lyckliga omständigheter, bedömde Gillets styrelse 
vid sitt sammanträde den 2 februari 2022 det som lämpligt att tillsätta en framtidskommitté 
med ett tämligen öppet mandat och en möjlighet att tänka fritt och ta ett samlat grepp om 
Gillets framtidsfrågor. Sådana dyker av och till upp i det ordinarie styrelsearbetet, men då 
finns oftast inget eller begränsat utrymme för mera grundliga diskussioner. 
Framtidskommittén fick därför det ganska öppna mandatet att ”ta fram förslag om Gillets 
framtida utveckling”.  Detta arbete har bedrivits vid sidan om styrelsens ordinarie 
verksamhet. Kommittén skulle överlämna en rapport om sitt arbete samt sina förslag till 
styrelsemötet i februari 2023. I kommittén har ingått Annika Arnström, Ann Bengtson, Maria 
Isacsson och Johannes Rudberg (sammankallande). Förutom möten och  
e-postkontakt inom sig har kommittén också vänt sig till medlemmarna för att informera om 
sitt uppdrag vid ett par medlemsmöten samt i ett utskick av Gillesnytt. Flera medlemmar har 
också hört av sig med idéer och förslag.  
 

Rekrytering - att öka medlemsantalet och behålla befintliga medlemmar  
 

 
 
Ovanstående diagram illustrerar hur antalet medlemmar i början av 2000-talet ökade ganska 
betydligt för att kulminera med 271 medlemmar 2007 (vilket f.ö. var året för Gillets 100-
årsjubileum) men hur medlemsantalet därefter i princip minskat stadigt för att år 2022 vara 
nere i 181 medlemmar. Mellan 2007 och 2022 minskade alltså antalet medlemmar med inte 
mindre än en tredjedel, och det trots en god och löpande nyrekrytering, som vanligtvis sker 
enligt modellen ”medlem värvar medlem”. Den största delen av minskningen lär bero på att 
medlemmar avlidit, men rätt många har också utträtt ur Gillet. Orsakerna till dessa utträden 
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har så vitt vi vet inte systematiskt samlats in eller sammanställts.   
 
Kommittén anser att Gillets ambition bör vara att antalet medlemmar ska öka från rådande 
låga nuläge för att därefter stabiliseras på en högre nivå än idag. Önskvärt bör vara att i 
möjligaste mån sträva efter att rekrytera nya medlemmar i ett brett åldersspann. Det är nog 
så att Gillet trots allt är relativt okänt bland det totala antalet bohusläningar och 
Bohuslänsvänner i Stockholm, så mycket bör finnas att vinna genom ett intensifierat 
rekryteringsarbete. Det borde inte vara omöjligt att t.ex. på några års sikt återvända till nivån 
250 medlemmar, och kanske även ännu något högre.  
 
Här följer ett antal exempel på insatser/aktiviteter för att öka antalet medlemmar och 
behålla befintliga medlemmar. Framtidskommittén har valt att inte prioritera mellan 
förslagen, utan överlämnar listan i sin helhet till styrelsen.  
 

o Öka kännedomen om Gillet, ett arbete som fått förbättrade förutsättningar 
genom den nya förbättrade hemsidan vars innehåll blir lättare att hitta via 
Google.  

o Berätta tydligare om det positiva med Gillet, t ex trevliga aktiviteter, 
uppskattade sociala kontakter, låg medlemsavgift, god ekonomi.  

o Befintliga medlemmar har en enormt viktig uppgift i att agera som 
ambassadörer för föreningen och härvid värva nya medlemmar. Både nya 
medlemmar och de som värvar kan uppmärksammas positivt.  

o Arbeta för att öka det samlade engagemanget: Befintliga medlemmar kan 
tillfrågas om de vill bidra till Gillets aktiviteter. 

o Behåll så långt möjligt en låg medlemsavgift, för att ha en låg tröskel att bli 
medlem och för att vilja stanna kvar som medlem.  

o Behåll/vidareutveckla stipendiearbetet. Kan stipendium ges till fler kategorier, 
t ex unga musiker från Bohuslän?  

o För att behålla och stimulera/engagera befintliga medlemmar: Fråga dem via 
enkät ang vad de tycker om Gillets aktiviteter, hur de skulle kunna förbättras, 
vad de saknar/önskar, osv.  

o Se över Gillets nyhetsbrev för att se om det bör/kan utvecklas/moderniseras, 
hur ofta det ska sändas ut etc.  

o Undersök om vi (i brist på landskapsindelade studentnationer i Stockholm) 
skulle kunna prova att nå/rekrytera bohuslänska studenter via studentkårerna 
vid Stockholms universitet, Handels, KTH m.fl. (Förslag från medlem.) 

 

Utveckling och breddning av verksamhetens former och innehåll 
Nuvarande verksamhet med middagar, föredrag och sommaraktiviteter är uppskattad och 
bör definitivt fortsättas, men repertoaren av aktiviteter kan breddas i syfte att tilltala fler 
medlemmar/olika medlemmars preferenser. Vissa aktiviteter kan då med fördel hållas i 
enklare form. Utmärkande för Gillets aktiviteter bör dock alltid vara ett de har en koppling 
till Bohuslän och bohuslänska teman.  
 
Här följer ett antal exempel på tänkbara aktiviteter. Framtidskommittén har valt att inte 
prioritera mellan förslagen, utan överlämnar listan i sin helhet till styrelsen. 
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● Att genomföra en utflykt till Bohuslän med hummerfiske, med efterföljande 
hummermiddag. (Vid arrangerade resor som dessa kan medlemmar betala del av 
kostnaden själva.) 

● Att träffas och laga typiska bohuslänska maträtter, t ex äggost.  
● Att sticka och göra hantverk enligt bohuslänska mönster.  
● Att samlas i en bokcirkel kring böcker som handlar om/utspelar sig i Bohuslän/med 

bohuslänska författare.  
● Att samlas i studiecirklar kring t ex Bohusläns historia eller bohuslänsk släktforskning. 

(Förslag från medlem.) 
● Att utöva sång och musik med tema Bohuslän/med bohuslänska artister.  
● Att genomföra enklare utflykter till platser i Stockholm som på olika sätt har 

anknytning till Bohuslän/bohusläningar.  
● Att samlas och lyssna till kortare föredrag av medlemmar själva, med exv.  

sopplunch/smörgås och kaffe. (En linje kan här vara att tillresande medverkande 
anlitas vid/styrs till de större mötena/middagarna, medan Gillets egna medlemmar 
kan framträda vid enklare träffar.) 

● Att i något (digitalt) forum dela tips på t ex naturhamnar och hur man lägger till där 
eller andra bra bohustips - ”det här gjorde vi med barnbarnen och det var toppen”. 
Många kan säkert ”sin del” av Bohuslän och är intresserade av goda initierade tips på 
nytt att upptäcka. (Förslag från medlem.) 

● Att lägga till en enkel frågesport om bohuslänska ämnen vid t ex Gillets middagar. 
Kan öka gemenskapen och tankeutbytet vid bordet. Vinnaren kan t ex få ett 500 kr 
presentkort på räkor från Melanders. (Förslag från medlem.) 

 
Ett mer avancerat förslag är att Gillet skulle kunna erbjuda något unikt och uppskattat värde 
för medlemmarna, till exempel:  
 

● Att Gillet äger ett hus eller en lägenhet i Bohuslän, som man som medlem kan hyra 
någon/några veckor per år till överkomligt pris.  

o Under perioder som huset/lägenheten ev inte hyrs av medlemmar, kan det 
hyras ut till externa gäster för att bidra till finansieringen.  

o Skötsel av huset/lägenheten kan lejas ut till extern firma som är specialiserad 
på detta.  

 

Allmänt rekommenderar kommittén att Gillet provar sig fram med något eller några nya spår 

i taget. Intresset från medlemmar att engagera sig i ”undergrupper” och liknande kan t.ex. 

pejlas genom upprop i Gillesnytt, både intresse för att delta i t.ex. en studiecirkel och 

intresse för att vara med och leda/ta ansvar för en viss aktivitet.  

Stockholm 2022-02-04 

Annika Arnström 

Ann Bengtsson 

Maria Isacsson 

Johannes Rudberg 
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Bohuslän o Bullarebygden, preliminärt program 2/2 
PROGRAM FÖR STYRELSEMÖTET 7/2-23 

Bullarebygden med sjön Bullaren är kanske inte det första vi tänker på när vi tänker på vårt kära 
Bohuslän. 

Bygden är ett annorlunda Bohuslän med Kynnefjäll, som inte är ett fjäll, i väster och leende ängar o 
mörka skogar i väster mot Tanum. De turister som väljer väg 165 mot Norge o Halden kan stanna och 
bada, vandra, cykla, paddla o gå på bäversafari. 

Bygdens centralort är Östad. 

Områdets befolkningsutveckling följer i stort den generella för svensk glesbygd dvs. jordbrukets 
utveckling under 1800-talet gav en befolkning på hela 5250 år 1865. Pga reformer, emigration o 
rationaliseringar så uppgår idag befolkningen till ca 1200. 

Området låg under inlandsisen för 14000 år sedan o stora mängder morän spolades fram under isen 
o skapade det landskap vi ser idag. 

Havsnivån gick då ca 10 meter högre, varför de ängar vi är så förtjusta i alla en gång varit 
havsbottnar. Den höga nivån gav utmärkt seglation från området vid Gullmarsfjorden över Dingle, 
Svarteborg och Bullarsjöarna till Vassbotten o vidare in i Norge och Idefjorden. Leden benämns även 
¨den inre leden¨.  

Tack vare arkeolog Kristina Bengtssons initiativ ges vi möjlighet att genomföra följande program: 

• Svarteborg med sin unika fylkeskyrka, en av de äldsta i Norge o Ranrike. 
• Köpestad nyligen har fornfynd hittats längs vattenleden, mellan Hällevadsholm och 

Svarteborg (inget stopp). 
• Thomas Thorilds födelseplats 
• Stenehed i Hällevadsholm är ett Järnåldersgravfält 
• Mo Kyrka 
• Naverstads Kyrka 
• Vassbotten utgör gränsområde mot Norge o är känt bl.a. för sitt vattenfall. Älgafallet med 

sina 46 meters fallhöjd. 
• Olsborg är ett strategiskt fäste, en fornborg.  Den som hade makten över borgen kunde 

kontrollera trafiken o ex. ta upp tull. Borgen kom att spela en viktig roll i början av 1500-talet 
vid svenska försök att tränga in i Viken/Ranrike (inget stopp). 

Obs! Programmet är ett ramverk och ordningen ingalunda spikad. Kristina avser att guida i en buss 
och blir vi två bussar så ordnar vi det. 

  

Lunchen (catering) beräknas intas i en Hembygdsgård, Fiskebo. 

Kaffet längs vägen planeras i Östad. 

Middag i Tanumshede, Gästgiveriet.  

 

2023-02-02/meh 



Resa i Bohuslän Bullarebygden 7/8 -23 Förslag 2/2
totalt

antaget antal deltagare: 60 kr/person kronor

Cateringlunch 150 9000 (att bekräfta av mats-e)
Glas, porslin etc. 12 720 (att bekräfta av mats-e)
Hyra bygdegård 8 500 F F=fast kostnad

Middag Tanums Gästgiveri
- tre rätter 650 39000 (att bekräfta av mats-e)

kaffe längs vägen typ Östad 75 4500 (att bekräftas av Ensio)

Guide för en buss 20 1200 F (att bekräfta av mats-e) F=fast kostnad

Kostnad för bussar 500 30000 (att verifieras av Magnus)

Uppskattad total: 1415 84920

Subvention 50% 708 42460 Gillets kostnad



Butgetförslag 2023        
        
Antaganden        

Antal deltagare sammankomst 250  
Årsmöte, höstmöte 90 deltagare, vårmöte 70 
deltagare 

Antal deltagare 
sommaraktivitet 60       
Avgift sammankomst 520  Medlem 500 kr, icke medlem 600 kr  
Avgift sommaraktivitet 740  Medlem 675 kr, icke medlem 1000 kr  
Kostnad sammankomst 1 100       
Kostnad sommaraktivitet 1 500       
Subventionsnivå 50 procent      
Deltagare 80% medlemmar, 20% icke medlemmar      
        
Intäkter        
Årsavgifter 18 000       
Sammankomster 130 000       
Sommaraktivitet 44 400       
Summa intäkter 192 400       
        
Kostnader        
Bank- och IT-tjänster -27 000       
Tryckkostnader -5 000       
Resekostnader -6 000       
Omkostnader -10 000       
Sammankomster -275 000       
Sommaraktivitet -90 000       
Befogandemedel -10 000       
Summa kostnader -423 000       
        
Resultat före finansiella 
intäkter -230 600       
Räntor och utdelningar 200 000       
        
Resultat -30 600       
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