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Verksamhetsberättelse   2019   för   Föreningen   Mälsåkers   Framtid,  
802436-0516  
 
Styrelsen   för   föreningen   lämnar   följande   verksamhetsberättelse:  
 
Under   verksamhetsåret   har   styrelsen   haft   följande   medlemmar:  
Peter   Ullberg,   ordförande   och   marknadsansvarig   tom   2019-10-18  
Margaretha   Grevesmühl,   vice   ordförande   tom   2019-10-18   och   fom   2019-10-18    tf   ordförande  
Gunilla   Isaksson,   kassör  
Thomas   Perdius,   sekreterare  
Ingela   Andersson,   ledamot  
Eva   Hultén,   ledamot,   marknadsansvarig   fom   2019-10-18  
Anna   Connydotter   Wiberg,   ledamot  
Per   Sandegren,   ledamot  
Torsten   Sköld,   ledamot  
Hans   Wester,   ledamot  
 
Revisorer:  
Margareta   Borg   och   Hans   Wallin  
 
Valberedning:  
Anna   Notander   och   Lena   Scharp   Sandegren  
 
Styrelsen    har   under   året   haft   10   protokollförda   möten   (inklusive   konstituerande   möte),   ett  
planeringsmöte   och   ett   protokollfört   uppföljningsmöte.   Styrelsen   har   fler   medlemmar   jämfört  
med   2018   och   detta   har   gett   mycket   positiva   effekter.   Bland   annat   har   flera   arbetsgrupper  
med   olika   ansvarsområden   (ekonomi,   entré,   café,   barnverksamhet,   säkerhet,   inköp   av   flygel,  
byggnadsfrågor,   marknadsföring,   konsertverksamhet,   utställningsverksamhet   m   fl)   bildats.  
Styrelsemedlemmar   har   deltagit   i   nätverks-   och   kommunträffar   i   syfte   att   informera   om   och  
att   stärka   slottets   besökskraft.  
 
Medlemskap:   
Föreningen   är   medlem   i   Hembygdsförbundet,   Strängnäs   Hembygdskrets,   Svenskt   Kulturarv  
och   Föreningen   Mälarslott.  
 
Medlemsmöten:   
Årsmötet   hölls   den   2019-03-24   i   Gula   Industrihuset   i   Stallarholmen.   Förutom  
årsmötesförhandlingar   berättade   Jan   Isaksson   om   sin   rapport   “De   karaktäristiska   tegelhusen  
vid   Mälsåker”.   Den   1   juni   hade   vi   medlemsdag   med   vernissage   och   föredrag.   Sven   Ge  
Nilsson   visade   sitt   fantastiska   bildband   om   Mälsåker   och   säsongens   utställare   var   på   plats   och  
presenterade   sina   verk.  
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Medlemmar   31/12   2019:  
242   betalande   medlemmar.   Medlemsavgifterna   för   2019   uppgick   till   27   100   kr.   Det   är   
7   500   kr   mer   än   2018  
 
Ekonomi:  
2019   års   verksamhet   har   givit   ett   överskott   på   cirka   62   500   kr.   En   resultatförbättring  
motsvarande   drygt   60   000   kr   jämfört   med   föregående   år.   Detta   beror   på   fler   betalande  
besökare,   högre   hyresintäkter,   ökade   medlemsavgifter,   högre   bidrag   från   Strängnäs   kommun  
och   Sparbanksstiftelsen   Rekarne   samt   inga   investeringar   till   utställningar   etc.  
Vad   gäller   kostnadssidan   har   en   strikt   kostnadskontroll   präglat   2019.   Föreningens   kostnad   för  
personal   är   lägre   än   föregående   år.   Vi   har   erhållit   bidrag   från   Stiftelsen   Sparbanken   Rekarne  
med   20   000   kr,   från   Strängnäs   kommun   med   34   000   kr   och   ca   4   000   kr   från   Studiefrämjandet  
i   Strängnäs.   Under   året   har   crowdfunding   till   inköp   av   flygel   på   slottet   givit   ca   35   000   kr..  
 
Årets   programverksamhet:  
 
Allmänt   program:  
Friluftsgudstjänst,   Kristi   Himmelfärdsdag,   Stallarholmens   församling  
Nationaldagsfirande   med   Lotta   Bergil,   årets   “Stallarholmsbo”,   som   högtidstalare.   Därefter  
tårtbak   och   tårtkalas   för   barn   och   vuxna  
Traditionell   skolavslutning   för   Stallarholmsskolan  
Midsommarfirande   tillsammans   med   Stallarholmens   Hembygdsförening  
Guidade   visningar   och   specialvisningar  
Mys   och   Rys,   vandringar   i   slottet   och   i   källarvalven  
 
Konsertprogram:  
Spöket   och   Hovmusikanterna,   en   familjekonsert.   Förutom   konserten   var   det   en   guidad   tur   i  
slottet.  
Strängnäs   Orkesterförening   bjöd   på   klassisk   musik   inför   en   nästan   fullsatt   Riddarsal.  
Under   ett   par   dagar   under   sommaren   bjöds   på   musik   av   Ulla   Wester,   Kristina   Ekman   och  
Marie   Hjorter,   som   förlagt   sina   övningar   i   slottet.  
Den   23   november   bjöds   på   konsert   av   den   världsberömde   musikern   Dag   Achatz   i   Överselö  
kyrka,   som   besöktes   av   drygt   50   personer   och   där   intäkterna   gick   till   flygelinsamlingen   på  
Mälsåker.   
 
Utställningsprogram:  
Under   säsongen   har   funnits   både   fasta   och   säsongsutställningar.   De   fasta   utställningarna   är  
om   änkedrottning   Hedvig   Eleonora   och   hennes   livgeding   (stängd   2019),   om   Mälsåkers   ägare  
vid   förra   seklet   Åke   Sjögrens   och   hans   liv   samt   om   när   Norska   staten   hade   utbildning   av  
norska   motståndsmän   på   Mälsåker   under   andra   världskrigets   slutskede.  
Sommarens   utställare   var:   Gunilla   Holmgren,   bildväv   och   textilier,   Werner   Leisser,  
målningar,   Fredric   Möller,   skulpturer,   Emmelie   Rudsberg,   målningar,   Maria   Silfverhielm,  
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bildväv   och   silkebroderier   och   Nils   Seblad,   keramik.   Dessutom   visades   teckningar   gjorda   av  
barn   under   målarkursen   samt   betongfigurer   gjorda   av   konstnären   Stanislaw   Lux.   Styrelsen  
har   påbörjat   stora   ändringar   av   Hedvig   Eleonora-   och   von   Fersen   utställningarna   och   dessa  
öppnas   igen   säsongen   2020.  
 
Marknadsföring:  
Hemsidan   tillsammans   med   Facebook   är   en   stark   “reklampelare”  
Under   året   har   vi   haft   tre   annonser   i   Stallarholmens   tidning   “Gilla   Stallarholmen”   samt   en   i  
Mariefreds   tidning   “Måsen”  
Vi   har   dessutom   varit   med   i   gemensam   annons   om   Mälardalens   slott   i   Dagens   Nyheter   och  
Svenska   Dagbladet  
Information   om   våra   aktiviteter   har   affischerats   på   platser   utom   och   inom   kommunen  
Medlemsbrev   via   mejl   och   brev   har   skickats   till   föreningens   medlemmar  
Vi   har   deltagit   vid   fem   marknadsdagar   för   att   informera   och   stärka   kännedom   om   slottet  
 
Besökare:   
Under   2019   var   slottet   öppet   för   allmänhetens   besök   i   femtiotvå   dagar.  
Säsongen   har   haft   680   betalande   besökare,   vilket   är   80   personer   fler   än   föregående   år.  
Antalet   vuxna   besökare   vid   guidade   turer   är   350,   antalet   barn   vid   “Mys   och   Rys”   är   450.   Det  
är   dubbelt   så   många   besökare   i   år   jämfört   med   2018.   På   nationaldagen,   Stallarholmsskolans  
avslutning   i   juni   samt   på   midsommarafton   uppgick   antalet   deltagare   till   2   600   personer.  
Övriga   aktiviteter   såsom   gudstjänst,   bröllop,   fest,   medlemsdag,   vernissage   samt   konserter  
besöktes   av   cirka   400   personer.  
Under   säsongen   är   vår   bedömning   att   vi   har   haft   ca   5   000   besökare   i   och   runt   slottet,   vilket   är  
samma   nivå   som   de   senaste   säsongerna.  
 
Övrig   verksamhet:  
Under   året   har   ett   bröllop   och   en   fest   anordnats   på   slottet.   
Vi   har   haft   en   uppskattad   målarkurs   för   tio   barn   med   Telma   Castro  
 
Statens   Fastighetsverk:  
Ett   antal   möten   är   genomförda  
Felrapportering   via   SFVs   digitala   “felsökningsssida”   har   fungerat   tillfredsställande  
Fortfarande   är   kvalitén   på   vattnet   bekymmersamt   och   vi   har   under   året   fått   ta   med   vatten   till  
caféverksamheten  
 
Ett   stort   tack   till   våra   bidragsgivare   Sparbanksstiftelsen   Rekarne,   Strängnäs   kommun   och  
Studiefrämjandet.   Dessutom   tack   till   alla   utställare   och   besökare.  
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Stallarholmen   20   januari   2020  
Styrelsen   genom  
 
 
Margaretha   Grevesmühl,   tf   ordförande  
 
 
Härmed   överlämnas   verksamhetsberättelse   och   bokslutshandlingar   för   verksamhetsåret   2019  
för   Föreningen   Mälsåkers   Framtid.  
Vi   föreslår   med   stöd   av   ovanstående   resultaträkning   och   balansräkning   att   överskottet   om  
SEK   62   552,10   överförs   i   ny   räkning.  
 
Stallarholmen   2020-02-10  
 
 
 
Margaretha   Grevesmühl Gunilla   Isaksson  
tf   ordförande kassör  
 
 
 
Ingela   Andersson Thomas   Perdius  

sekreterare  
 
 
Per   Sandegren Torsten   Sköld  
 
 
 
Eva   Hultén Lena   Holmer  
 
 
 
Anna   Connydotter   Wiberg Hans   Wester  
 
 
Vår   revisionsberättelse   har   lämnats   den   ……………………………………  
 
 
 
Margareta   Borg Hans   Wallin  
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