
UF Hoppet rf  VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020  
Karkmovägen 164  
65520  Helsingby 
 

1 
 

Styrelsen 2020: 

Orförande  Marko Salakari  

Vice ordförande Mikaela Nyberg 

Sekreterare  Marika Nikus 

Kassör  Christina Bengs 

Styrelsemedlemmar Lotten Södergård 

Monica Björkbacka 

Ann-Mari Rosengård 

Lars-Mikael Wikman  

Jonas Pada 

Suppleanter  Marlene Nygårds-Kull 

   Gun-Louise Lall 

Thomas Bengs   

Verksamhetsgranskare Dan Örndahl och Leena Örndahl 

Betalande medlemmar: 

51 familjer och 19 enskilda, med 4 personer/familj blir det 223 personer 

Möten: Styrelsen har haft 11 protokollförda möten under året. Många möten har hållits online via 

Zoom 

 Ett medlemsmöte om nya stadgar har hållits, även detta online via Zoom 

Styrelsen: Har under året gjort om föreningens stadgar som nu är under behandling hos PRH/PRS. 

Har jobbat fram Styrelsens testamente som innehåller styrelsens uppdrag och 

ansvarsområden inklusive riktgivande månadskalender 

Medverkat i flera Zoom-föreläsningar som bl a SÖU anordnat 

Uppdaterat renoveringsplan   

Uthyrning:  Lokalen har hyrts ut några gånger för barnkalas, en privat fest och Folkhälsans Cafe70+ 

träffar. Även uthyrt för tre lokala föreningars möten 

Verksamhet:  

Gympaskoj ordnades på våren och hösten. En grupp för 3-5 åringar där 5 barn/termin deltog 

och en grupp för 6-8 åringar där 9 barn/termin deltog. Pga coronaläget blev gympan pausad 

några gånger.  
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Ungdomscafé för åk 3 - 6 ordnades varje fredag kl.18.30-21 i januari och februari och tanken 

var att det skulle fortsätta till och med maj och sedan igen augusti-december, men covid-19 

situationen satte stopp för ungdomscaféet resten av året.  

9.2.2020 ordnades Familjedag med pulkaåkning, korvgrillning. Vi hade även en 

teaterföreställning ”Ditt & Datt och det borttappade leendet”, som framfördes av 

dramagruppen Dramadialog. Författaren till boken fanns på plats och sålde boken. 70 

personer deltog.  

Stick & Snack för alla åldrar och kön, påskbrasan liksom juni månads traditionella kulturkväll 

inhiberades helt pg a covid-19 restriktioner.    

Dagläger var planerat till 3 - 7.8, tre ungdomar skulle varit anställda till veckan men detta 

inhiberades pga. restriktioner. Dock gjordes ett nytt försök till höstlovet då situationen var 

lite lugnare och restriktionerna tillät, men omständigheterna gjorde att vi fick för få anmälda 

och återigen inhiberades lägret. 

I september deltog vi i föreningshusdagen och hade öppna dörrar på lokalen för att visa bla. 

vår nya värmeanläggning. Gästerna var precis inte i kö men vi lärde oss att marknadsföring 

enbart via sociala medier inte når ut till hela målgruppen 

Pingis startade men blev lagt på is
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Renovering:  Föreningens största projekt sedan 70-talets stora ombyggnad gjordes under sommaren 

2020, dvs. byte av värmesystemet. Då byttes alla rör och radiatorer i värmeanläggningen. 

Likaså ersattes allt i pannrummet, börjandes med oljepannan och automatiken. Allt 

förarbete såsom rivning och målning samt byte av väggskivor gjordes på talko, så också 

återställningen av allt efter att VVS företaget gjort sitt. Nu kör vi med bergvärme.  

Vi har under senhösten renoverat och bytt ut golv i entren och biljettluckan. I slutet av året 

byttes också el-matningen från luftledning till markkabel, i samma veva flyttades elskåpet till 

gaveln på pannrummet. Dessa projekt också på talko 

Arto som är på sysselsättningstöd vid lokalen har målat väggar och dörrar, han är en viktig 

person i underhållet.  

Ekonomi: Med tanke på att vi bytt ut värmesystemet samt mindre reparationer har vår budget varit 

mångdubbel för 2020. Tack vare bidrag från flera håll har vi lyckats hålla kassan i balans. Vi 

visar ett positivt resultat men om vi tar i beaktande att värmekostnader inte funnits under 

januari-juli (oljan som användes till början av juni hade blivit köpt 2019) skulle resultatet varit 

ett annat. Intäkter från verksamhet lyste med sin frånvaro pga. Covid-19 pandemin  

Bidrag som erhållits 2020: 

Finlands Hembygdsförbund 

Svenska Kulturfonden, Verksamhetsbidrag, Anlitande av fackmän och Huset mitt i byn 

Aktiastiftelsen i Korsholm 

Undervisnings- och kulturministeriet 

Helsingby Skifteslag 

Toby Skifteslag 

Korsholms Kommun, driftsbidrag samt verksamhetsbidrag 

Brita Maria Renlunds stiftelse 
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