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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 (2021-01-01--2021-12-31) 
Konst- och Kulturföreningen Ericsson i Linköping (KKEL) 
 
Konst- och kulturföreningens vision är att våra medlemmar ska uppleva en ökad trivsel, 
välbefinnande och motivation i sitt dagliga arbete genom att vi som förening tillhandahåller ett 
brett och lättillgängligt utbud av aktiviteter inom konst och kultur. 
 
Pga Covid-19 har KKEL under det gångna året enbart kunnat anordna följande 
medlemsaktiviteter: 

• Årsmöte 

• Konstlotteri för verksamhetsåret 2020 

• Treårslotteri för verksamhetsåren 2019 och 2020 
 
Medlemsantalet per 2021-12-31 var 51 stycken varav 3 är pensionärer. Föreningen har under 
året fått 5 nya medlemmar. Det totala antalet medlemmar har minskat från 2020 då antalet var 
64. Styrelsen har under rådande omständigheter valt att inte gå ut med några påminnelser om 
att anmäla sig till KKEL. 
 
Styrelsen och övriga funktionsuppdrag har under verksamhetsåret bestått av följande personer: 

• Ordförande: Monica Wadell 
• Vice ordförande: Ann Rehme-Persson 
• Kassör: Anna Borgström (Lars Axelsson) 
• Medlemsansvarig: Ann Rehme-Persson (Anna Borgström) 
• Sekreterare: Gisela Bröms (Monica Wadell) 
• Konstförteckningsansvarig: Pia Lindbeck (Gisela Bröms) 
• Verksamhetsplanering: Monica Wadell 
• Webbansvarig: Lars Axelsson (Pia Lindbeck) 
• SON- & Teater-biljetter: Anna Borgström (Lars Axelsson) 
• Foto: Gisela Bröms 
• Johan Ankarswärd, revisor  
• Eva Johannesson, valberedningen 
• Vakant, valberedningen 

 
En särskild inköpsgrupp har haft i uppdrag att tillsammans med styrelsen inhandla konsten till 
det årliga lotteriet. Följande personer har ingått i inköpsgruppen: 

• Josefine Willners 
• Anne-Marie Hellerby 

 
Årsavgiften har under 2020 varit 800 kr/medlem. Genom att medlemsavgiften betalades via 
pengarna på Friskvårdskontot, Ericssonforme, gav Ericsson ett medlemsbidrag på 520 kr (65%). 
Detta bidrag gällde även pensionärerna men betalades inte ut förrän i slutet av december.  
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Benify AB är administratör av medlemspengarna. De använder självfakturering med en 
faktureringstid på 50 dagar. Fr o m december kan man anmäla sig som medlem i KKEL för 
kommande verksamhetsår. Styrelsen och inköpsgruppen kan börja köpa konst och anordna 
sponsrade aktiviteter så snart de första medlemsavgifterna betalas ut till föreningen. 
 
För att även under 2022 kunna vara en del av Ericssons Friskvårdskonto har bidragsäskning för 
KKEL gjorts till ”Benefits in Sweden”, 25 november 2021. 
 
Enligt föreningens stadgar ska huvuddelen av medlemsavgiften gå till inköp av konst till den 
årliga utlottningen samt till 3-årsutlottningen. Därutöver lottas en aktivitetsvinst ut vid varje 
medlemsmöte eller aktivitet. Styrelsen kan även besluta om att med en mindre summa sponsra 
några medlemsaktiviteter. 
 
Intäkterna till föreningen under året var 46000kr. Den största delen av detta var avgifterna från 
medlemmarna 40000kr och bidraget från siten 6000kr. Sedan 2020 har pengar för biljettinköp 
hos Östgötateatern, SON och Karil/Riksteatern gått via KKEL med en för detta ändamål 
öronmärkt summa på vårt bankkonto. På grund av Covid-19 har dock inga biljetter kunnat köpas 
in och lottas ut. Pengarna finns kvar på kontot och kommer att användas så snart det är möjligt 
att göra dessa kulturaktiviteter igen. 
 
Styrelsen beslutade att tillsammans med inköpsgruppen göra konstinköpen till våra lotterier 
genom att: 

• digitalt besöka konstärer & gallerier 
• besöka Art21 i Norrköping 
• spontaninköp vid diverse tillfällen 

Vi har under året köpt konst för 60894kr (där ca 20000kr egentligen tillhörde 2020 bokslut och 
utlottning via interrimsöverföring) och kommer att komplettera med ca 14000kr till inför 
konstlotteriet 2021. 
 
Styrelsen har under året haft 10 protokollförda styrelsemöten och ett konstituerande möte 2021-
03-10. Detaljerad ekonomisk berättelse redovisas separat. Inga propositioner eller motioner 
finns att redovisa. 
 
Styrelsen tackar för det gångna året. 
 
För Konst- och Kulturföreningens styrelse    Linköping 2022-02-22 
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