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Verksamhetsberättelse 2017 

Medlemmar                                                                                                                                
Sällskapet Nya Idun hade vid årets slut 481aktiva medlemmar som, med några få undantag, 
betalat årsavgiften på 300 kronor. Enligt de ändringar i stadgarna som årsmötet den 25 april 
2017 och medlemmarna vid samkvämet den 22 maj 2017 enhälligt beslutade om och som 
trädde i kraft den 1 januari 2018 kommer gruppen passiva medlemmar tas bort från och med 
den 1 januari 2019, om de inte dessförinnan anmält att de vill kvarstå som medlemmar i 
sällskapet.  De passiva medlemmarna har under året fått brev där de meddelats detta, med en 
inbjudan att återinträda som ordinarie medlem. Antalet passiva medlemmar som under år 
2017 återinträtt som aktiva medlemmar var 5.  Man kan lämna Nya Idun genom att skriftligt 
anmäla detta till nämnden. Under året har 11 ordinarie och 3 passiva medlemmar meddelat sitt 
utträde. 

Avlidna                                                                                                                                               
Sällskapet drabbades hårt under 2017 då vår ordförande Marianne Treschow gick bort efter en 
kort tids sjukdom. Vi saknar också Ulla-Carin Giertz, civilekonom, Marie Holmström, 
arkeolog, Elisabet Hermodsson, poet, Elisabeth Ralf, grosshandlare, Dagmar Behm, advokat, 
Inga Elmqvist Söderlund, museiintendent, Birgitta Tullberg, professor, Inga Borg, konstnär, 
Britt Marie Petersén, marinarkeolog och Birgitta Lindahl Alexandersson, advokat.  

 Guldäpple                                                                                                                                                  
År 1967 valdes  Astrid Munthe de Wolfe, bildkostnär, in i Nya Idun. Vid julfesten 2018 fick 
hon ett Guldäpple 

Inval av nya medlemmar                                                                                                                                               
Inval sker en gång per år, senast under februari månad. År 2017 beslutade nämnden att 
erbjuda 23 kvinnor medlemskap i Nya Idun. Av dem har hittills 19 tackat ja till medlemskap. 

Magna Andreen Sachs, med.dr docent  
Karin Aspenberg, universitetslektor litteraturvetenskap 
Ingela Bendt, författare  
Sharon Dyall, sångare  
Eva-Sofi Ernstell, museichef  
Katarina Ewerlöf, skådespelare  
Gunilla Herdenberg, riksbibliotekarie  
Ruth Jacoby, f.d. ambassadör  
Sara Jangfeldt, skådespelare  
Maria Jansén, museichef  
Åsa Karlin, skådespelare  
Anna Lidén, civilekonom  
Eva Löfdahl, konstnär  
Rebecka Millhagen Adelswärd,  redaktör 
Fanny Sachs, arkitekt SAR/MSA  
Anna Skarhed, justitiekansler  
Ewa Stackelberg, fotograf, författare, konstnär  
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Karin Strömbäck, överläkare  
Maria Åström, konstnär, textilformgivare. 

Nämnden                                                                                                                                                       
Vid årsmötet den 25 april 2017 i Kristinehovs Malmgård avgick fem ledamöter ur nämnden, 
nämligen Carola Almqvist, Astrid Assefa, Jelena Jangfeldt-Jakubovitch, Anja Liedtke och 
Lena Nordlund. Marianne Treschow hade dessförinnan avlidit.  Årsmötet valde Lotty 
Nordling till ordförande. Nämnden fick därmed följande sammansättning: 

Ingar Beckman Hirschfeldt, nämndsekreterare (litteratur- och teaterutskottet) 
Margareta Bengtson, nyval (musikutskottet) 
Maria Benktzon, klubbmästare (konst-och arkitekturutskottet) 
Iwa Boman, nyval (litteratur-och teaterutskottet) 
Elise Einarsdotter (musikutskottet) 
Hillevi Ganetz, nyval (vetenskapsutskottet) 
Katrin Gramenius, nyval (samhällsutskottet) 
Marie Hafström, vice ordförande (samhällsutskottet) 
Elizabeth Hatz (konst- och arkitekturutskottet) 
Inga Lundblad (vetenskapsutskottet) 
Lotty Nordling, ordförande tillika skattmästare (samhällsutskottet) 
Tess Paulsen, nyval (litteratur- och teaterutskottet) 
Marie Pårup, klubbmästare (konst- och arkitekturutskottet) 
Antoinette Ramsey Herthelius, klubbmästare (litteratur- och teaterutskottet 
Joanna Rose (vetenskapsutskottet) 
Anna Strååt, omval webb-master (musikutskottet) 
Ingrid Svensson, nyval vice sekreterare (litteratur-och teaterutskottet) 
Ingrid Tobiasson, omval (musikutskottet)  
Suzanne Unge Sörling, klubbmästare (konst-och arkitekturutskottet) 
Elisabeth Westberg, klubbmästare/vice skattmästare (samhällsutskottet) 
 
Britt Dahlström har fortsatt fungerat som Sällskapets arkivarie med Carola Almqvist som 
ersättare.         
 
Nämnden har sammanträtt sju gånger och haft ett per capsulam möte per mejl.                     
 
Revisorer och valkommitté                                                                                                             
Vid årsmötet omvaldes Kajsa Lindståhl och Margaretha Herthelius till revisorer. Till 
revisorssuppleanter omvaldes Désirée Edmar och Ebba Florin-Robertsson.  
Till ledamöter i valkommittén valdes Ewa Maria Roos, Lena Nordlund och Carola Almqvist, 
sammankallande.   

Programblad                                                                                                                                        
Tre programblad har under år 2017 skickats ut till alla aktiva medlemmar. Ingar Beckman 
Hirschfeldt har varit redaktör och Lotty Nordling ansvarig utgivare. Påminnelse inför 
samkväm har utgått per mejl. 

Hemsida                                                                                                                                                
Anna Strååt ansvarar för Nya Iduns hemsida. På medlemssidan hittar man förutom stadgar, 
programblad, årsredovisningar, invalsblankett och aktuell lista över nämndledamöter även 
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trevliga illustrerade samkvämsrapporter. Barbro Waldenström har fortsatt sitt arbete med 
biografier över forna iduneser under rubriken Idunesen vem var hon. 

Samkväm                                                                                                                                       
Sällskapet har under det gångna året, utöver till julfesten, bjudit in till ytterligare tio 
samkväm. I julfesten deltog  143 personer, varav 24 gäster.  I övriga tio samkväm deltog totalt 
534 personer. Klubbmästare har varit Maria Benktzon, Mari Pårup, Suzanne Unge Sörling, 
Antoinette Ramsay Herthelius och Elisabeth Westberg.  

Samkväm har ägt rum enligt nedan.                                                                

10 januari på Hasselbacken                                                                                                                                            
Julfest på Hasselbacken med hovsångliga julklappar i sann idunesisk anda med Ingrid 
Tobiasson, Hillevi Martinpelto och Majsan Dahling. Elitkören under ledning av Irène 
Mannheimer uppträdde också. 

9 februari på Kungl. Slottet                      
Ett extra insatt program där överintendenten Margareta Nisser-Dalman visade utställningen 
"Kungl. brudklänningar från Silvia till Sofia" i Rikssalen. Vid sin sida hade hon experten på 
historiska kungliga bröllop Lena Rangström. 

23 februari på Kungliga Vetenskapsakademien (KVA)                                    
Astrid Gräslund, professor i biofysik och ledamot i klassen för kemi i KVA, var vår värd och 
berättade om KVA, dess historia och verksamhet inklusive Nobelarbetet. Tidigare preses 
Kerstin Fredga hälsade också välkommen och professor Görel Cavalli Björkman berättade om 
porträtten på väggarna. Buffetmiddag intogs i den närbelägna Klubbvillan.                                                                                                                                                                                                                                                             

8 mars i Sabbatsbergs kyrka                                                                                                                                         
Lunchkonsert den internationella kvinnodagen under temat Kvinnor i musiken. Anna Strååt 
spelade piano och Christina Högman sjöng. Christina Tobeck presenterade tonsättarna, alla 
kvinnor, internationella kvinnodagen till ära. Lunch intogs därefter i Katarinahusets café.                                                                                                                        

25 april på Kristinehovs Malmgård.                                                                                                                                     
Årsmöte och samkväm. Vid årsmötet  behandlades och godkändes i en första läsning 
nämndens förslag till stadgeändringar. Vid samkvämet samtalade Camilla Lundberg och 
Cecilia Hagen om sina erfarenheter av och ledstjärnor vid intervjuer med utgångspunkt i 
Cecilia Hagens bok "Ständigt frågvis. 726 människor jag mött". 

22 maj på Kristinehovs Malmgård     
Vid våren sista samkväm antogs nämndens förslag till stadgeändringar i en andra läsning. Vid 
samkvämet intervjuade Gunilla Röör Meta Velander om Ett skådespelarliv.                                                                                                                                            

21 september på Waldemarsudde  
Anja Notini berättade om sig och sin utställning Rum med gravitation som visades i Prinsens 
ateljé på Waldemarsudde. Samkvämet avslutades med ett glas bubbel och snittar i Prinsens 
kök. 
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12 oktober på Dansmuseet 
Nina Burton talade om sin essäiska encyklopedi Den nya kvinnostaden. Pionjärer och glömda 
kvinnor under tvåtusen år. Efter föredraget intogs supé i det intilliggande Bistro Rolf de Maré. 
 

27 oktober på Nobelmuseet 
”Skandal!” med Besatta teatern dvs. iduneserna Tess Paulsen och Åsa Karlin. Ett explosivt 
sång- och dansdrama om historien kring de kvinnliga nobelpristagarna i fysik, kemi och 
medicin.   

22 november på Historiska museet  
Kulturarv med världsarvsstatus. Maria Jansén överintendent på Historiska museerna och 
nyinvald idunes hälsade oss välkomna, Inger Liljequist, f.d. riksantikvarie och som suttit i   
Unescos världsarvskommitté, berättade om förvaltningen av världsarven och procedurerna 
kring världsarvsnomineringarna.                                                                                                                                

6 december i Sabbatsbergs kyrka                                                                                                                                     
Dikt och musikprogram med parentation över de iduneser som under året gått bort. Iwa 
Boman läste dikter av Ingrid Arvidsson och Tomas Tranströmer. Musik av bland annat 
Brahms och Dobrogosz framfördes av cellisten Sara Wijk och pianisten Anna Strååt. Härefter 
var det samling med mousserande vin och kanapéer i Afasicenters lokaler i det intilliggande 
Klarahuset. 

Årets resultat 

Efter att under flera år ha gått med förlust har sedan några år ekonomin vänt och sällskapets 
ekonomi kunnat gå med överskott så att det egna kapitalet har återställts och sällskapet med 
årets överskott kunnat bygga upp en liten buffert. Det främsta skälet till att resultatet på detta 
sätt har förbättrats är att årsavgifterna har höjts och att medlemmarna i högre utsträckning än 
tidigare också har betalat sina årsavgifter. 

Som framgår av resultaträkningen har vissa kostnader ökat under år 2017.  

Att märka särskilt är kostnaderna för nämndmöten som ökat med lite drygt 20 procent. Det 
beror på att nämnden har sammanträtt sju gånger, jämfört med sex gånger år 2016. 
Nämndmötena hålls hos någon av nämndledamöterna som då också bjuder på  middag. För 
varje deltagare utgår en ersättning till värdinnan med 120 kr. Det betyder att om alla tjugo 
ledamöter deltar i ett nämndmöte kostar det sällskapet 2 400 kr. 

Ytterligare en nettokostnad som ökat är kostnaderna för julfest och samkväm. Den kostnaden 
ökade med lite drygt 70 procent. Ökningen beror huvudsakligen på att någon avgift inte togs 
ut vid det samkväm där parentationer med konsert hölls den 6 december 2017. Sällskapet bjöd 
då på kanapéer och mousserande vin till en kostnad om drygt 12 000 kr. 
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Förslag till disposition av verksamhetsårets resultat 

Nämnden föreslår att verksamhetsårets överskott 27 835 kr balanseras i ny räkning. 

När det gäller resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och 
balansräkningar. 

 

Resultaträkning     2017  2016 
Belopp i kronor 

Intäkter           
Årsavgifter                138 150                      135 090                       
Gåvor          6 600     9 700                 
       144 750                      144 790 

Verksamhetens kostnader                 
Kostnader nämndmöten        14 480                        11 960                
Kostnader julfest och samkväm    Not 1       33 001                        19 229                 
Kostnader Programblad m.m.       44 505                        45 754       
Bankkostnader            3 457                           2 673          
Avskrivning matrikel        10 451                         10 450                   
Övriga kostnader                           Not 2        11 021                            7 150   
         116 915                            97 216                              

Rörelsens resultat         27 835                            47 574 

Resultat från finansiella poster                                                          
Ränteintäkter                      0                                     0                                                                
                   0              0    
  

Resultat efter finansiella poster        27 835                              47 574 

                       

Verksamhetens resultat         27 835                               47 574                    
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Balansräkning               
Belopp i kronor   2017-12-31  2016-12-31 

Tillgångar 

Materiella anläggningstillgångar                                                                                    
Matrikel                 10 451                  20 901                   

Finansiella anläggningstillgångar                   
Skandia fonder     Not 3                    33 146         33 146 
Summa anläggningstillgångar               43 597                              54 047 

Omsättningstillgångar  

Guldäpplen i lager                  3 000                                      0 

Bank och plusgiro            
Plusgiro, huvudkonto                  192 186                             138 306 
Plusgiro, samkväm                    78 513                                80 798 
Skandiabanken                             152 145         152 145 
Summa omsättningstillgångar                            425 844                                371 249 

Summa tillgångar            469 441                               425 296     

Eget kapital och skulder                   
Eget kapital            215 953          215 953 
Ackumulerad vinst/ underskott                  5 501          -42 073       
Årets resultat               27  835                                47 574          
Summa eget kapital                             249 289                              221 454 

Långfristiga skulder                     
Donationsfonder                        Not 4        72 802                            72 802 
Summa långfristiga skulder                72 802                                72 802 

Kortfristiga skulder                     
Leverantörsskulder                     1 050                   0          
Förutbetalda avgifter                            146 300         131 040         
Summa kortfristiga skulder                           147 350         131 040 

Summa skulder                            220 152         203 842 

Summa eget kapital och skulder                           469 441                              425 296        
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Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser  2017-12-31  2016-12-31 
    Inga  Inga 

 

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd om förenklat årsbokslut. 

Belopp i kronor om inte annat anges. 

Värderingsprinciper           
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärde, om inget annat 
anges.          
Avskrivningsprinciper      
Avskrivningar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad 
ekonomisk livslängd. Nedskrivning sker vid beståndets värdenedgång. Följande 
avskrivningstider tillämpas: Materiella anläggningstillgångar i form av matrikel: tre år. 

Not 1 Kostnader julfest och samkväm                   
Det redovisade beloppet om 33 001 kr (19 229 kr) är sällskapets nettokostnad (totalkostnaden 
minus influtna avgifter) för julfest och samkväm år 2017. Totalkostnaden uppgick till 209 506  
kr (174 840 kr) och sammanlagt 176 505 kr (155 612 kr) betalades in i samkvämsavgifter. Det 
kan anmärkas att någon avgift inte togs ut av deltagarna vid samkvämet den 6 december 2017 
med konsert och parentationer. Nettokostnaden för detta samkväm uppgick till 12 239 kr, 

Bruttokostnaderna innefattar också kostnader för de guldäpplen som gått fritt på julfesten och 
för de nämndfunktionärer som för sin medverkan gått fritt på samkvämen under år 2017 och 
som samkvämskontot fått ersättning för från huvudkontot med sammanlagt 19 070 kr (17 900 
kr).  

Not 2 Övriga kostnader                                                                                             
Den förhållandevis stora skillnaden i övriga kostnader beror på att kostnader för porto och 
andra administrationskostnader från flera tidigare år nu har reglerats.   

Not 3 Skandia fonder                    
Det bokförda värdet av fonderna är anskaffningsvärdet ökat med återinvesterade utdelningar. 
Från och med år 2013 betalas inte några utdelningar ut från fonderna. De ligger kvar i 
respektive fond.                       
Marknadsvärdet per   2017-12-31                      2016-12-31                   
Skandiafond  Europa Exponering     8 777  kr     7 756  kr                            
Skandiafond Sverige     63 889 kr                      59 176 kr                          
      72 666 kr                      66 931 kr 
                  

Not 4 Donationsfonderna                
Donationsfonderna består av dels Brita Holmgrens gåva, dels Elin Snöbohms donation.     

Brita Holmgrens gåva                                       
Gåvan uppgick ursprungligen till 50 000 kr, men med viss avkastning som enligt 
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gåvovillkoren lagts till ursprungsbeloppet uppgår beloppet numera till 52 802 kr. 
Avkastningen ska enligt villkoren varje år tas ut och lämnas över som gåva till någon av 
sällskapets medlemmar som nämnden vet har hamnat i ekonomisk knipa. Finns inte någon 
sådan behövande, får avkastningen fritt disponeras av sällskapet.                                                

Elin Snöbohms donation                                                                                                   
Donationen uppgår till 20 000 kr. Avkastningen ska enligt villkoren användas till någon 
behövande medlem eller till att subventionera vår- eller julfest. 

Avkastningen år 2017                            
Donationerna, som funnits på konto i Skandiabanken, har i nuvarande ränteläge inte avkastat 
någonting. År 2016 var det samma sak. 

 

Stockholm den 20 februari 2018 

 

Lotty Nordling        Ingar Beckman Hirschfeldt                           
ordförande och skattmästare                    sekreterare                  

 

Övriga ledamöter 
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……………………………………………………………………………………….. 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats i mars 2018 

 

Margaretha Herthelius  Kajsa Lindståhl 

 
 


