Aoseums Vänner
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021
Styrelsen för den ideella föreningen Aoseums Vänner (org.nr 838201-3327) får
härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2021:
STYRELSEN
Styrelsen har under 2021 bestått av:
Göran Olsson
Ordförande
Lena Bong
Sekreterare
Leif Nilsson
Kassör
René Chocron
Ledamot
Birgitta Freij
”
Kerstin Wergeni-Wasberg
”
Christina Rydberg
”
Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden.
SAMMANFATTNING
Sedan starten 1998 har vårt fina kulturhus varit skådeplats för en mängd
arrangemang av skilda slag. Under åren har vi kunnat erbjuda medlemmarna
ett varierat utbud av utställningar, konserter, filmer, teater, föreläsningar och
andra intressanta arrangemang.
Under våren 2021 var Kulturhuset Aoseum beklagligt nog nedstängt på grund
av Coronapandemin som fortfarande gjorde det omöjligt att genomföra någon
verksamhet.
Under den tid Aoseum var nedstängt har vi, av naturliga skäl, tappat ett stort
antal medlemmar. Vi hoppas naturligtvis att de återkommer när vi kan öppna
och på nytt bjuda på arrangemang av högsta klass igen.
Lyckligtvis avtog smittspridningen och de restriktioner som varit togs bort och
vi kunde genomföra höstens verksamhet i stort sett programenligt.
Trots ovan nämnda medlemstapp är den ekonomiska ställningen
tillfredsställande.
Föreningen omsatte under året 298 613 kronor. 2020 var omsättningen
233 919 kronor.
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UTSTÄLLNINGAR
•

Monica Andoff, måleri och grafik

•

Birgit Swahn Persson, måleri och glaslaminat

•

Christine Högberg, måleri

•

Ulrika Wennerberg, oljemålningar, ”Scenerier”

KONSERTER
•

Niklas Fredin & Some Band

•

Peter Asplund Aspiration med Lars Jansson

•

Suranjana Ghosh & Teental med Jonas Knutsson – indisk fusion
(I samarbete med Blue Bird Jazzklubb)

•

Steen Hansen & Some Band

•

Bo Bistedts orkester – En kväll på Nalen
Konserterna var välbesökta och uppskattningen hos publiken var stor
och man gladdes mycket över att vi äntligen kunde bjuda på högklassig
musik på Aoseum,

FILMKLUBBEN
Filmklubben Regina visade följande filmer under hösten:
•

And then we danced

•

Joker

•

Judy

•

Nomadland

•

Beautiful boy

•

Fargo

FÖREDRAG
Under hösten genomfördes ett föredrag med titeln ”Ålakusten”. Medverkade
gjorde Maria Blombärg, Hånsa Olofsson och Dafvid Hermansson.
TEATER
I samverkan med Kristianstads Teaterförening gavs föreställningen ”Den
olycklige danske prinsen” med Johan Westermark och Astrid Selling
ÖVRIGA ARRANGEMANG
I juli månad gavs föreställningen Diamantletaren med Lars Cederholm och
konsertpianisten Julia Sigova.
AOS-provarna har under året haft ett par välbesökta träffar och det har som
tidigare provats både vin och whisky.
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SAMVERKAN
Samverkan med Kulturkvarteret Kristianstad/Musik i Syd och
Folkuniversitetet fortsätter. Dessutom har ett intressant samverkansprojekt
med Blue Bird Jazzklubb inletts med samarrangemang vid en av höstens
konserter.
MEDLEMMAR
På grund av pandemin och uppehåll i verksamheten har antalet medlemmar
minskat. Aoseums Vänner hade 457 medlemmar under 2021.
EKONOMI
Trots inställd verksamhet under våren och ett minskat medlemsantal är den
ekonomiska ställningen i föreningen god. Även omkostnaderna har av
naturliga skäl minskat. Totalt täcker medlemsavgifterna tillsammans med
intäkterna från de få genomförda aktiviteterna och de bidrag som föreningen
erhållit från Kristianstads kommun, Folkuniversitetet och Musik i Syd
kostnaderna för verksamheten.
Resultaträkningen visar ett överskott på 13 205 kronor och det egna kapitalet
uppgår till 202 774 kronor. Likviditeten är god och den finansiella bufferten
motsvarar gott och väl ett års medlemsavgifter, vilket är föreningens mål.
LOKALER OCH UTRUSTNING
Styrelsen har ambitionen att i samverkan med Stiftelsen successivt
underhålla, förbättra och modernisera lokalerna och dess utrustning.
Under året har köksinredningen på övervåningen tagits bort och på så vis har
vår ”loge” blivit något större. Belysningen i källare och förråd har förbättrats
och nu planeras inköp av en ny scen.
Styrelsen vill tacka alla medlemmar och våra sponsorer som på olika sätt
stöder och uppskattar våra ambitioner och aktiviteter för att göra Aoseum till
ett levande kulturhus för alla i Åhus.
Ett extra varmt tack till alla våra medhjälpare som ställer upp på olika sätt
när det behövs.

Åhus 2022-01-30

Lena Bong

Birgitta Bergkvist

Kerstin Wergeni Wasberg

Christina Rydberg

René Chocron

Leif Nilsson

Göran Olsson
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