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Verksamhetsberättelse 2018 

 

Medlemmar                                                                                                                                

Sällskapet Nya Idun hade vid årets slut 466 (2017:481) aktiva medlemmar som, med några få 

undantag, betalat årsavgiften på 300 kronor. Enligt de nya stadgarna som antogs 2017 och 

som trädde i kraft den 1 januari 2018 kommer gruppen passiva medlemmar, dvs. de 

medlemmar som kvarstått i sällskapet utan att betala årsavgiften, att 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 fått brev där de meddelats detta, med en inbjudan att 

återinträda som ordinarie medlem. Antalet passiva medlemmar som under år 2018 återinträtt 

som aktiva medlemmar var tre. Man kan lämna Sällskapet Nya Idun genom att skriftligen 

anmäla detta till nämnden. Under året har nio ordinarie medlemmar meddelat sitt utträde. Den 

medlem som har trätt ut ur sällskapet har rätt att efter skriftlig anmälan till nämnden 

återinträda som medlem, under förutsättning att hon är bosatt eller verksam i Stockholm med 

omnejd och betalar årsavgiften. 

Vid årsmötet 2018 med uppföljande beslut på nästkommande samkväm antogs ändringar i §§ 

6 och 6a i sällskapets stadgar för att underlätta för medlemmars inträde och utträde. 

Avlidna  

Anna-Sara Ehrling, Kjerstin Dellert, Kerstin Åberg, Dorothy Waldenström, Vivi Edström, 

Inger Brattström, Dorrit Kleimert, Ingegerd Möller, Ulla Öbrink Florin, Birgitta Conradson 

och Carin Santesson. Den 6 december höll vår ordförande en parentation över dessa våra 

systrar.                                                                                                                                   

 

Guldäpple    

Vid julfesten fick Astrid Munthe de Wolfe ett guldäpple för sina 50 år som medlem.                                                                                                                                                

Inval av nya medlemmar                                                                                                                                               

Inval sker en gång per år, senast under februari månad. År 2018 beslutade nämnden att 

erbjuda fem kvinnor medlemskap i Nya Idun. Alla har tackat ja till medlemskap:  

Harriet Deger, konstnär och gallerist 

Eva Karpe, pianist och körledare 

Marie Lundström, programledare Sveriges Radio 

Helen Sigeland, kanslichef ALMA-priset 

Eva Swartz-Grimaldi, ordförande Norstedts förlagsgrupp. 

Nämnden                                                                                                                                                       

Vid årsmötet på Dansmuseet avgick fem ledamöter ur nämnden, nämligen Maria Benktzon, 

Marie Hafström, Joanna Rose, Suzanne Unge Sörling och Elisabeth Westberg.  Årsmötet 

valde Lotty Nordling till ordförande. Fem nya ledamöter valdes in, nämligen Birgitta 

Evengård, Carola Bratt, Anna Skarhed, Ewa Stackelberg och Gunilla Upmark. 

Nämnden fick därmed följande sammansättning: 
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Ingar Beckman Hirschfeldt, omval, nämndsekreterare (litteratur- och teaterutskottet) 

Margareta Bengtson (musikutskottet) 

Iwa Boman (litteratur- och teaterutskottet) 

Carola Bratt, nyval, klubbmästare (konst- och arkitekturutskottet) 

Elise Einarsdotter, omval, vice ordförande (musikutskottet)  

Birgitta Evengård, nyval (vetenskapsutskottet) 

Hillevi Ganetz (vetenskapsutskottet) 

Katrin Gramenius, skattmästare (samhällsutskottet) 

Elizabeth Hatz, omval (konst- och arkitekturutskottet) 

Inga Lundblad, omval (vetenskapsutskottet) 

Lotty Nordling, ordförande (samhällsutskottet) 

Tess Paulsen (litteratur- och teaterutskottet) 

Marie Pårup, omval, klubbmästare (konst- och arkitekturutskottet) 

Antoinette Ramsey Herthelius, omval, klubbmästare (litteratur- och teaterutskottet) 

Anna Skarhed, nyval (samhällsutskottet) 

Ewa Stackelberg, nyval (konst- och arkitekturutskottet) 

Anna Strååt, webbmaster (musikutskottet) 

Ingrid Svensson, vice sekreterare (litteratur- och teaterutskottet) 

Ingrid Tobiasson, klubbmästare (musikutskottet)  

Gunilla Upmark, nyval, klubbmästare med ansvar för samkvämskontot (samhällsutskottet). 

 

Britt Dahlström har fortsatt fungerat som sällskapets arkivarie med Carola Almqvist som 

ersättare.         

 

Nämnden har sammanträtt sju gånger inklusive ett per capsulam-möte per mejl och ett 

konstituerande möte.                    

 

Revisorer och valberedning                                                                                                             

Vid årsmötet omvaldes Kajsa Lindståhl till revisor. Agneta Dreber valdes till ny revisor. Till 

revisorssuppleanter omvaldes Désirée Edmar och Ebba Florin-Robertsson.  

Till ledamöter i valberedningen valdes Carola Almqvist, sammankallande, Marie Hafström 

och Suzanne Unge Sörling.   

Programblad                                                                                                                                        

Tre programblad har under år 2018 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 

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  148 personer, varav 24 gäster.  I övriga 10 samkväm deltog totalt 

443 personer. Klubbmästare har sedan det konstituerande nämndmötet varit Iwa Boman, 



Sällskapet Nya Idun                                                                                                     Org.nr 802002-4959 
Årsredovisning 2018  

4 
 

Carola Bratt, Mari Pårup, Antoinette Ramsay Herthelius, Ingrid Tobiasson och Gunilla 

Upmark som dessutom har särskilt ansvar för samkvämskontot.  

Samkväm har ägt rum enligt nedan:                                                           

10 januari på Hasselbacken                                                                                                                                            

Julfest på Hasselbacken med musikalisk soaré Det våras för fruntimren med sång och musik 

kring Nya Iduns stiftarinnor av och med Iwa Boman och Tess Paulsen. Musiker: Elise 

Einarsdotter och Margareta Bengtson. Övriga medverkande: Åsa Karlin, Astrid Assefa och 

EwaMaria Roos. Elitkören under ledning av Irène Mannheimer uppträdde som vanligt. Ett 

guldäpple överlämnades till Astrid Munthe de Wolfe. 

5 februari på Kristinehovs Malmgård  

Hur mår den offentliga sektorn? Ett panelsamtal mellan Inga-Britt Ahlenius, Elisabet Fura 

och Anna Skarhed. Programmet lockade 75 iduneser.  Middag efteråt med livliga samtal. 

28 februari på Riddarhuset    

18 iduneser fick på kort varsel tillträde till Riddarhuset och se utställningen Två keramiska 

pionjärer. Pionjärerna var Nils Barck och Louise Adelborg. Presenterades av Märta Holkers.   

Ingen förtäring        

8 mars på Camarillo  

Metoo De ohördas revolution med professor Hillevi Ganetz. Efter detta aktuella ämne på 

Internationella kvinnodagen åt 52 iduneser middag.                                                                                                                                                                                                               

 

10 april på Dansmuseet                                                                                                                                     

Årsmöte och samkväm. 64 medlemmar närvarande.Vid årsmötet  behandlades och godkändes 

i en första läsning nämndens förslag till smärre stadgeändringar i §§ 6 och 6a. Vid samkvämet 

sjöng och spelade Sara Jangfeldt och Elise Einarsdotter under rubriken Stockholm-New York. 

Kvällen avslutades med en måltid i den näraliggande Bistron. 

19 maj vårutflykt till Vaxholm     

En utflykt till Astrid Munthe de Wolfes hem och trädgård i Vaxholm där hon berättade om sig 

själv och visade sina tavlor. En solig majdag för 29 iduneser. Vid detta vårens sista samkväm 

antogs nämndens förslag till stadgeändringar i en andra läsning.                                                                                                                                             

25 augusti på Blockhusudden  

Först besök på Thielska galleriet för utställningen om Tyra Kleen där Elisabeth Lind och Lena 

Holger presenterade utställningen och denna idunes som valdes in i Nya Idun 1898. Därefter 

vandrade 43 iduneser ner till Agneta Lundströms trädgård där vi fick förfriskningar i det 

sköna vädret. 

17 september på Konstnärshuset 

Görel Cavalli-Björkman berättade och visade bilder om Sigrid Hjertén och Isaac Grünewald, 

ett konstnärspar i avantgardet. Bubbel och smörgåsar till de 47 iduneserna. 
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24 oktober på Camarillo 

Är robotar något för oss? med Britt Östlund, professor vid KTH, som redogjorde för det 

aktuella läget i robotforskningen i äldreomsorgen. 40 iduneser intog middag efter föredraget. 

22 november på Riksdagen  

Politiklogistik med Katrin Gramenius, avdelningschef vid Riksdagsförvaltningen, berättade 

vad förvaltningen gör i samband med riksdagsval. Sammanlagt 39 iduneser serverades soppa 

på riksdagens restaurang Strömmen.                                                                                                                               

6 december i Sabbatsbergs kyrka                                                                                                                                     

Musikprogram med parentation över de iduneser som gått bort under året. Musik av bland 

annat Stenhammar, Debussy och Rachmaninov framfördes av Eva Karpe på piano och orgel 

och Ulrika Jansson på violin. Därefter var det samling med mousserande vin och kanapéer i 

Afasicenters lokaler i det intilliggande Klarahuset. Programmet var avgiftsfritt och lockade 36 

iduneser. 

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. Sällskapet har med 

årets överskott kunnat bygga upp en betryggande buffert. Det främsta skälet till att resultatet 

på detta sätt har förbättrats är att årsavgifterna har höjts och att sällskapet i högre utsträckning 

än tidigare fått gåvor från sina medlemmar. 

Gåvorna har ökat med nära 80 procent. Sedan några år tillbaka finns det utrymme på 

inbetalningskortet för årsavgiften att också ge en gåva till sällskapet. Sådana gåvor har allt 

sedan dess ökat i omfattning. Den största andelen gåvor består emellertid av 

dubbelbetalningar av årsavgifter (84 procent). Enligt praxis som grundar sig på ett 

principbeslut för åtskilliga år sedan återbetalas inte dubbelt inbetalda årsavgifter, om inte den 

betalande själv ber om det. Anledningen till detta är att det skulle skapa ett betydande 

merarbete för skattmästaren, bland annat eftersom kontonummer inte framgår av 

inbetalningen. 

Som framgår av resultaträkningen har kostnaderna för nämndmöten minskat under år 2018. 

Kostnaderna har minskat med lite drygt 40 procent. Det beror på att nämnden bara har 

sammanträtt fysiskt fem gånger år 2018, jämfört med sju gånger år 2017. 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 t.ex. alla tjugo ledamöter deltar i 

ett nämndmöte kostar det sällskapet 2 400 kr. 

Även kostnaderna för programbladen har minskat jämfört med 2017. Det beror huvudsakligen 

på de stadgeändringar som beslutades år 2017. Inför detta skickades programblad och annan 

information ut även till de passiva medlemmarna, vilket orsakade högre både tryckkostnader 

och portokostnader. 
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Förslag till disposition av verksamhetsårets resultat 

Nämnden föreslår att verksamhetsårets överskott 43 559 kr balanseras i ny räkning. 

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

balansräkningar. 

 

Resultaträkning     2018  2017 

Belopp i kronor 

Intäkter           

Årsavgifter                136 350                      138 150                       

Gåvor        11 804      6 600                 

       148 154                      144 750 

Verksamhetens kostnader                 

Kostnader nämndmöten        8 540                          14 480              

Kostnader julfest och samkväm    Not 1     36 176                          33 001                 

Kostnader programblad m.m.     39 577                         44 505       

Bankkostnader          2 664                               3 457           

Avskrivning matrikel      10 450                             10 451                    

Övriga kostnader                     Not 2       7 188                             11 021   

                          104 595                            116 915                              

Rörelsens resultat                           43 559                              27 835 

Resultat från finansiella poster                                                          

Ränteintäkter                   -                                      -                                                                

                -                                -    

  

Resultat efter finansiella poster      43 559          27 835 

                       

Verksamhetens resultat       43 559                             27 835                                                
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Balansräkning               

Belopp i kronor   2018-12-31  2017-12-31 

Tillgångar 

Materiella anläggningstillgångar                                                                                    

Matrikel                           -                   10 451                   

Finansiella anläggningstillgångar                   

Skandia fonder     Not 3                     33 146          33 146 

Summa anläggningstillgångar                33 146                              43 597 

Omsättningstillgångar  

Guldäpplen i lager                  2 400                               3 000 

Bank och plusgiro            

Plusgiro, huvudkonto                  239 750                             192 186 

Plusgiro, samkväm                    79 239                                78 513 

Skandiabanken                              152 145         152 145  

Summa omsättningstillgångar                             473 534                        425 844          

Summa tillgångar             506 680            469 441 

Eget kapital och skulder                   

Eget kapital            215 953         215 953 

Ackumulerad vinst/underskott                 33 336             5 501       

Årets resultat                43 559                                27 835          

Summa eget kapital                             292 848                              249 289 

Långfristiga skulder                     

Donationsfonder                        Not 4        72 802                            72 802 

Summa långfristiga skulder                72 802                                72 802 

Kortfristiga skulder                     

Leverantörsskulder                     1 050             1 050        

Förutbetalda avgifter                            139 980         146 300         

Summa kortfristiga skulder                           141 030         147 350 

Summa skulder                            213 832         220 152 

Summa eget kapital och skulder                           506 680                              469 441 
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Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser  2018-12-31     2017-12-31 

               Inga                Inga 

 

Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 

Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 

allmänna råd om förenklat årsbokslut. 

Belopp anges 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. Följande avskrivningstider tillämpas: Materiella anläggningstillgångar 

i form av matrikel: tre år. 

Not 1 Kostnader julfest och samkväm                   

Det redovisade beloppet om 36 176 kr (33 001 kr) är sällskapets nettokostnad (totalkostnaden 

minus influtna avgifter) för julfest och samkväm år 2018. Totalkostnaden uppgick till 210 615 

kr (209 506 kr) och sammanlagt 174 440 kr (176 505 kr) betalades in i samkvämsavgifter. Det 

kan anmärkas att någon avgift inte heller år 2018 togs ut av deltagarna vid decembersam-

kvämet den 6 december 2018 med konsert och parentationer. Nettokostnaden för detta 

samkväm uppgick till 12 128 kr (12 239 kr). 

Totalkostnaderna innefattar också kostnader för de medlemmar, ”Guldäpplen”, som gått fritt 

på julfesten, de vid samkvämen medverkande och de nämndledamöter som gått fritt på 

julfesten och övriga samkväm under år 2018.  De sistnämnda är: tjänstgörande ordförande, 

sekreteraren, skattmästaren, tjänstgörande klubbmästare och webbmastern. Kostnaderna för 

dessa nämndledamöter uppgick till 13 170 kr (16 870 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 reglerades under år 2017.  Någon sådan 

kostnad har inte uppkommit för sällskapet under år 2018. 

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   2018-12-31                      2017-12-31                   

Skandiafond  Europa Exponering     8 214   kr     8 777  kr                            

Skandiafond Sverige    57 247   kr                      63 889  kr                          

     65 461   kr                      72 666  kr 

                  

Not 4 Donationsfonderna                

Donationsfonderna består av dels Brita Holmgrens gåva, dels Elin Snöbohms donation.     
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Brita Holmgrens gåva                                       

Gåvan uppgick ursprungligen till 50 000 kr, men med viss avkastning som enligt 

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 2018                            

Donationerna, som funnits på konto i Skandiabanken, har i nuvarande ränteläge inte avkastat 

någonting.  

 

Stockholm den 21 februari 2019 

 

Lotty Nordling        Ingar Beckman Hirschfeldt                           

ordförande                                                sekreterare                  

 

Övriga ledamöter 

 

Birgitta Evengård  Ingrid Svensson  

 

Anna Skarhed  Elizabeth Bonde Hatz 

 

Tess Paulsen   Ingrid Tobiasson  Anna Strååt 

 

Inga Lundblad  Antoinette Ramsay Herthelius 

 

Iwa Boman   Elise Einarsdotter 

 

Hillevi Ganetz  Katrin Gramenius 

 

Gunilla Upmark  Mari Pårup  
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Ewa Stackelberg 

 

Carola Bratt 

 

Margareta Bengtson 

 

 

Vår revisionsberättelse har lämnats i mars 2019 

 

 

Agneta Dreber  Kajsa Lindståhl 

 

 


