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Verksamhetsberättelse
Medlemmar
Sällskapet Nya Idun hade vid årets slut 472 medlemmar (2020:474 ) som, med några få
undantag, betalat årsavgiften på 300 kronor. Enligt de nya stadgarna kan man lämna
Sällskapet Nya Idun genom att skriftligen anmäla detta till nämnden. Under året har åtta
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.

Avlidna
VD Anita Amlén, fil dr, vetenskapsjournalist, Annagreta Dyring docent, historia Birgitta
Fritz, Med Reventberg skådespelare, regissör, Gunilla Bergström författare, illustratör,
Dorothea Rosenblad teol. och fil. kand, Barbro Schaffer fil. dr, konstvetenskap, Qui Nyström
journalist.

Inval av nya medlemmar
Inval sker en gång per år, senast under februari månad. År 2021 tackade följande bemärkta
kvinnor ja till nämndens erbjudande om medlemskap i Nya Idun: Ann-Margret Fyregård,
Anna Fogdell-Hahn, Catharina Ericsson, Jenny Svenberg Bunnel, Laura Fratiglioni, Maja
Hagerman, Marie-Louise Kristola, Mischa Billing, Ninne Olsson, Pia Kristoffersson, AnnKatrine Roth Rudberg och Sophia Hober.

Nämnden
Årsmötet valde på förslag av valberedningen följande till ledamöter i nämnden
Nedanstående tolv ledamöter har ett år kvar av sin mandatperiod och kvarstår i nämnden utan
omval: Carola Bratt, Elise Einarsdotter, Birgitta Evengård, Ewa Stackelberg, Magna Andreen
Sachs, Elin Claeson Hirschfeldt, Ingegärd Franzén, Catherine von Heidenstam, Eva Nikell,
Stina Odlinder Haubo, Fanny Sachs och Maria Schottenius
Nedanstående sju ledamöter omvaldes för en ny mandatperiod på två år: Iwa Boman, Katrin
Gramenius, Ingela Bendt, Agneta Hagerman, Margareta Mellner, Christina Tobeck och Britt
Östlund.
Ordförande Lotty Nordling omvaldes för en ny period
Nämnden kommer därmed att bestå av följande ledamöter: Lotty Nordling ordförande,
Britt Östlund vice ordförande, Carola Bratt sekreterare, Magna Andreen Sachs, Ingela Bendt,
Iwa Boman, Catherine von Heidenstam, Elin Claeson Hirschfeldt Elise Einarsdotter, Birgitta
Evengård, Ingegärd Franzén, Agneta Hagerman, Katrin Gramenius, Margareta Mellner, Eva
Nikell, Stina Odlinder Haubo, Fanny Sachs, Maria Schottenius, Ewa Stackelberg och
Christina Tobeck
Adjungerad: Anna Strååt webbmaster.

3

Sällskapet Nya Idun Org.nr 802002-4959

Årsredovisning 2021

Britt Dahlström har fortsatt fungerat som sällskapets arkivarie med Carola Almqvist som
biträdande arkivarie.
Nämnden har under året sammanträtt fem gånger varav ett konstituerande möte. Tre möten
har skett fysiskt och två per capsulam.

Revisorer och valberedning
Vid årsmötet omvaldes Agneta Dreber och Elisabeth Westberg till revisorer. Till revisorssuppleanter omvaldes Désirée Edmar och Ebba Florin-Robertsson.
Till ledamöter i valberedningen valdes Carola Almqvist sammankallande, Marie Hafström
och Suzanne Unge Sörling.

Programblad
Två programblad har under år 2021 skickats ut till alla aktiva medlemmar per mejl och brev.
Carola Bratt har varit redaktör och Lotty Nordling ansvarig utgivare. Därutöver har skickats
ut två medlemsbrev. Programbladen och medlemsbreven finns att läsa på hemsidan.

Matrikel
Utges nästa gång år 2022.

Hemsida
Anna Strååt ansvarar för Nya Iduns hemsida, http://nyaidun.se. 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?

Guldäpplen
År 2021 fanns det tre medlemmar som valdes in år 1971 och som sålunda blivit
”Guldäpplen”. De är Ingrid Edström, Ann-Margret Pettersson och Barbro Westerholm. De
kommer att få sina guldäpplen när omständigheterna tillåter det.

Samkväm
År 2021 lade pandemin fortfarande hinder i vägen för en stor del av Nya Iduns ordinarie
verksamhet. 2020 års julfest och flera andra samkväm måste på grund av pandemin ställas in.
Årsmötet kunde genomföras i april skriftligt och digitalt. Följande samkväm kunde
genomföras med beaktande av de restriktioner som gällt vid varje tidpunkt.
Den 11 februari hölls årets första samkväm på Konstakademin för att se Ingegerd Möllers
utställning med måleri och textil. Om Ingegerds bakgrund och uppväxt berättade Carola
Bratt. Därefter gick vi runt i de tre största salarna, såg Ingegerds oljemålningar, collage,
akvareller, grafiska blad och textila verk och imponerades av hennes mångsidighet. I
samkvämet deltog endast sex medlemmar på grund av restriktioner vid pandemin.
Den 2 mars möttes sex iduneser på Blås & knåda där Mari Pårup till ett glas vin och tilltugg
talade om sitt konstnärskap och berättade om sin utställning. Ett samtal fördes om Maris konst
och villkoren för konstnärer. Mari har sedan sin examen på Konstfack varit verksam som
keramiker i Stockholm.
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Den 18 september genomfördes Promenad och samtal i Humlegården med 27 medlemmar.
Annika Hökerberg inledde guidningen och berättade om Humlegårdens historia från 1619.
Efter introduktionen talade Tin Andersén Axell om sina minnen från 30- och 40-talen i
Humlegården och tillkomsten av lekskulpturen Tufsen. Birgitta Wistrand gav oss ny
kunskap om Fredrika Bremer. Hon berättade mycket intressant om konstnären Sigrid Friman
– sjukgymnasten som blev skulptör, utbildad i Paris – som fick kämpa hårt för sina verk och
fick mycket motstånd från etablissemanget. Med Inga Lewenhaupts guidning fick vi
kunskap om teatrarna i Humlegården: Humlegårdsteatern och Svenska Teatern den första
utomhusscenen i Stockholm. Teatern flyttades sedan till Gamla stan och fick namnet
Munkbroteatern.
Den 20 oktober strålade 48 medlemmar samman i Kristinehovs Malmgård till Ljudets resa
genom örat föredraget, som hölls av Karin Strömbäck, tog oss med på en fascinerande resa
med ljudet genom örat. Föredraget väckte många frågor, som vi fick svar på. Sen var det dags
för måltiden. Stämningen var hög och vi bjöds denna gång på en god buffé med
mellanösterntema från Yalla Rinkeby.
Den 23 november hölls samkvämet Diplomati i en föränderlig värld. Vi var för första gången
i Oscarshemmets samlingssal. Det blev ett intressant samtal mellan kollegorna och vännerna
sedan 40 år tillbaka Catherine von Heidenstam och Ruth Jacoby som delade med sig av
sina mångåriga erfarenheter som diplomater. Efter detta serverades vi en mustig, god älggryta.
Samkvämet avslutades med att sällskapets arkivarie Britt Dahlström avtackades för ett
mångårigt och utomordentligt arbete för sällskapet. Hon har efterträtts av Carola Almqvist.
Den 9 december hölls årets sista samkväm Musikprogram med parentation i Sabbatsbergs
kyrka med Katarina Karnéus sång, ackompanjerad av Majsan Dahling på flygel.
Sammanlagt 40 iduneser deltog. Därefter samlades vi i restaurang GULD kaffe & kök som
ligger vid Vasaparken. Där serverades vi mousserande vin och snittar.
I de fysiskt genomförda samkvämen deltog sammanlagt 174 medlemmar.
Klubbmästare har sedan det konstituerande nämndmötet den 3 juni 2021 varit Ingela Bendt,
Iwa Boman, Birgitta Evengård, Agneta Hagerman, Margaretha Mellner och Ewa Stackelberg
Rapporter med bilder från de samkväm som har genomförts finns att läsa på hemsidan,
lösenord idunes2014.

Årets resultat
Årets resultat uppgår till 48 827 kronor, vilket ska jämföras med 30 272 kronor år 2020.
Resultatet överstiger stort den budget som årsmötet, på förslag av nämnden, beslutat om. Det
budgeterade resultatet för 2021 var 0 kronor. Orsaken till det stora överskottet är att vi på
grund av pandemin och rådande restriktioner har genomfört färre samkväm och därmed inte
kunnat subventionera samkvämen i samma utsträckning som vi budgeterat, trots att
genomförda samkväm har varit avgiftsfria. Vi har också genomfört färre fysiska nämndmöten.
En stor besparing har gjorts genom att vi från och med år 2021 har skickat programbladen
digitalt till dem som har e-post och i utskrift per vanlig post till de få som inte har e-post.
Besparingen på programbladen uppgår till cirka 39 000 kronor. Intäkter från medlemsavgifter
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uppgår till 130 200 kronor, jämfört med budgeterade 129 000 kronor. Så kallade
”Guldäpplen” är befriade från årsavgift, liksom nyinvalda det år då de väljs in. Sällskapet har
fått in något färre gåvor än budgeterat. Vi fick 3 300 kronor i gåvor mot budgeterade 5 000
kronor.

Förslag till disposition av verksamhetsårets resultat
Nämnden föreslår att verksamhetsårets överskott 48 827 kronor balanseras i ny räkning. När
det gäller resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och
balansräkningar.
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Resultaträkning
2021

Belopp i kronor
noter
Verksamhetens intäkter
Årsavgifter
Gåvor
Summa intäkter

2020

130 200
3 300
133 500

129 600
12 230
141 830

–5 160
–52 663

–6 830
–39 301

–3 668
–2 747
–1 200
–11 750
–7 485
–84 673

–42 704
–2 621
–1 200
–11 750
–7 142
–111 558

48 827

30 272

–

–

Resultat efter finansiella
poster

48 827

30 272

Verksamhetens resultat

48 827

30 272

Verksamhetens kostnader
Kostnader nämndmöten
Kostnader julfest och
samkväm
Kostnader programblad m.m.
Bankkostnader
Guldäpplen
Avskrivning matrikel
Övriga kostnader
Summa kostnader

1

Rörelsens resultat
Resultat från finansiella
poster
Ränteintäkter
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Balansräkning
2021-12-31

2020-12-31

–

11 750

33 146
33 146

33 146
44 896

2 400
1 496

3 600
1 337

403 162
56 680
–
463 737

243 632
43 397
152 145
444 111

Summa tillgångar

496 884

489 007

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Ackumulerad vinst/förlust
Årets resultat
Summa eget kapital

215 953
107 612
48 827
372 392

215 953
77 340
30 272
323 565

72 802
72 802

72 802
72 802

–
51 690

–
92 640

51 690

92 640

Summa skulder

124 492

165 442

Summa eget kapital och skulder

496 884

489 007

Belopp i kronor
noter
Tillgångar
Materiella
anläggningstillgångar
Matrikel
Finansiella
anläggningstillgångar
Skandia fonder
Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Guldäpplen i lager
Förutbetalda kostnader
Bank och plusgiro
Plusgiro, huvudkonto
Plusgiro, samkväm
Skandiabanken
Summa omsättningstillgångar

2

3

4

Långfristiga skulder
Donationsfonder
Summa långfristiga skulder

5

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Förutbetalda avgifter och
upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder
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Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser
Ställda säkerheter och ansvarsförbindelse

2021-12-31
Inga

2020-12-31
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 baseras på ursprungliga anskaffningsvärden och beräknad ekonomisk
livslängd. För sällskapets matrikel, som betraktas som materiell anläggningstillgång, är
avskrivningstiden tre år.

Not 1

Kostnader julfest och samkväm

Belopp i kronor
Kostnader för julfest och samkväm
Inbetalda avgifter för julfest och
samkväm
Nettokostnad

2021

2020

–52 663
–

–117 101
77 800

–52 663

–39 301

Beloppet 52 663 kronor är sällskapets nettokostnad (totala kostnader minus inbetalda avgifter)
för samkväm år 2021. Julfesten 2020 som skulle ha genomförts 2021 fick tyvärr ställas in
med anledning av rådande pandemiläge. Detsamma gäller julfesten för 2021, som skulle ha
genomförts i januari 2022.
Samtliga samkväm 2021 har varit avgiftsfria och har därmed i sin helhet bekostats av
sällskapet. Under ”vanliga” år innefattar totalkostnaderna också kostnader för de medlemmar
som går fritt på samkvämen, de vid samkvämen medverkande och vissa nämndledamöter. De
sistnämnda är: tjänstgörande ordförande, sekreteraren, skattmästaren, tjänstgörande
klubbmästare, webbmastern och eventuell annan ledamot som skriver rapport från
samkvämet.
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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.
Belopp i kronor

2021-12-31

2020-12-31

12 684
124 675
137 359

9 880
96 172
106 052

2021-12-31

2020-12-31

1 496

1 337

Marknadsvärde
Europa Exponering
Sverige Hållbar
Saldo
Not 3

Förutbetalda kostnader

Belopp i kronor
Förutbetalda kostnader

Förutbetalda kostnader består av kostnader för sällskapets webbplats för år 2022.

Not 4

Skandiabanken

Belopp i kronor

2021-12-31

2020-12-31

Skandiabanken

–

152 145

Kontot har avslutats och medlen har överförts till plusgirokontot.

Not 5
Donationsfonderna
Donationsfonderna består av dels Brita Holmgrens gåva, dels Elin Snöbohms donation.
Brita Holmgrens gåva
Gåvan uppgick ursprungligen till 50 000 kronor, men med viss avkastning som enligt
gåvovillkoren lagts till ursprungsbeloppet uppgår beloppet numera till 52 802 kronor.
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 kronor. Avkastningen ska enligt villkoren användas till någon
behövande medlem eller till att subventionera vår- eller julfest.
Avkastningen år 2021
Donationerna har i nuvarande ränteläge inte avkastat någonting.
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Förutbetalda avgifter och upplupna kostnader

Belopp i kronor

2021-12-31

2020-12-31

5 850

–

29 400
15 340
1 100

77 300
15 340
–

51 690

92 640

Julfest 2021 (skulle ha
genomförts 2022)
Förutbetalda medlemsavgifter
Förutbetalda samkvämsavgifter
Upplupna samkväms- och
nämndkostnader
Saldo

Förutbetalda avgifter består av medlemsavgifter för 2022, avgifter för samkväm som ska
genomföras 2022 samt den julfest som skulle ha genomförts i januari 2022. Samtliga avgifter
för julfesten var återbetalda i början av januari. Upplupna kostnader avser samkvämet i
december, parentationen, där fakturan inkommit efter årsskiftet, 1100 kronor.
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Underskrifter
Stockholm den

/

2022

Lotty Nordling

Carola Bratt

ordförande

sekreterare

Övriga ledamöter
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Vår revisionsberättelse har lämnats i april 2022.

Agneta Dreber

Elisabeth Westberg
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