
Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020 avseende föreningen 
Guldkanten, org.nr. 802463-0264

Styrelsen för Föreningen Guldkanten får härmed avge följande förvaltningsberättelse för år 2020.

Den ideella föreningen Guldkanten bildades den 21 november 2011. Föreningen ar sedan 2021 ett 
avtal om Ideburet Offentligt Partnerskap (IOP) med Vård- och Omsorgsnämnden i Värmdö 
kommunen Det nya avtalet löper på ett år med sex månaders uppsägningstid.

Styrelse

Då det under verksamhetsåret utbröt en pandemi, Corona/Covid-19, var vi fr.o.m. den 10 mars 2020
tvungna att lägga ner all social verksamhet i föreningen.

Styrelsen har under året haft 9 sammanträden inkl. det konstituerande, både fysiska och digitala 
över ZOOM. På grund av den rådande pandemin Corona/Covid-19, var antalet medlemmar vid 
årsmötet begränsat till 50 personer. Det har inte heller hållits några verksamhets- eller 
medlemsmöten efter februari månad. 

Styrelsen har bestått av nio ledamöter.
Verksamhetschefen har varit föredragande i styrelsen.

Anställda

Föreningen har haft 6 anställda under hela eller delar av året. Förutom verksamhetschefen har 5 
personer arbetat med anställningar från 100% till 50%. För samtliga anställda har Guldkanten 
erhållit arbetsmarknadsstöd med 748.053 kronor.

Med hänsyn till den rådande situation beslutades att permittera personalen under tre månader, maj –
juli med efterföljande semestermånad.

Därutöver har Guldkanten, för speciella uppgifter och i begränsad omfattning, anlitat Bo 
Dahlqvist(Bio Gustav) och Birgitta Backlund (bokföring).

Föreningen Guldkanten är ansluten till IDEA-Arbetsgivarförbundet för ideella organisationer. För 
de anställda gäller villkoren i kollektivavtalet mellan IDEA och Unionen.

Medlemmar

Vid utgången av 2020 var medlemsantalet 1.240, vilket innebär en total medlemsavgift av 25.625 
kronor, varav några betalt dubbel avgift och några 300 kronor.

Verksamhetsinriktning

Föreningens verksamhetsidé är att bidra till att höja livskvaliteten hos kommunens pensionärer. 
Guldkantens koncept har visat sig framgångsrikt och styrelsen har inte funnit anledning att ändra 
densamma. Tyvärr har det under rådande omständigheter inte varit möjligt att bredda och förbättra 
konceptet. 



Med den, under året pågående pandemin, har det varit omöjligt att genomföra några aktiviteter på 
kommunens äldreboenden.

Aktiviteter

Som nämnts ovan drabbades världen av en stor pandemi (Corona/Covid-19). Detta innebar att all 
verksamhet efter den 11 mars 2020 fick läggas ner. Dock hann en del aktiviteter genomföras under 
de två första månaderna, se Bilaga 1.

Secondhandverksamheten

Secondhandverksamheten på Hästhagsterrassen har, trots omständigheterna, varit framgångsrik.

Verksamheten stängdes under delar av året, men har därefter drivits av de anställda och ett fåtal 
volontärer, då det inte varit möjligt att vara på Gustavsgården. Eftersom all annan verksamhet legat 
nere har det under hösten varit möjligt att ha öppet fyra dagar i veckan. 

Ekonomiskt sett är secondhandverksamheten en förutsättning för föreningens normala 
programverksamhet. Inflödet av skänkta varor är fortsatt stort, vilket tyder på att föreningens 
verksamhet har ett gott anseende bland kommunens invånare. 

Under våren 2020 uppkom en vattenläcka i fastighetens tvättstuga. Renovering av denna tog över 
tre månader. I samband med denna renovering beslutade styrelsen att i samråd med Värmdö 
Bostäder göra förbättringar av källarutrymmet. Bl.a. har en branddörr/nödutgång satts in, 
belysningen och inomhusmiljön förbättrats. Även köket har under året renoverats för att bättre 
kunna tillgodose verksamhetens behov. 

Bio

Under 2020 var det möjligt att visa två filmer i Guldkantens Bioklubb och en film i Bio Gustav 
innan lock down. Priset för 2020 var oförändrat, 100 kronor resp. 50 kronor för fyra filmer. 
Överskottet på verksamheten går till Guldkanten och kommer att räknas medlemmarna tillgodo när 
verksamheten kan starta igen.

Högläsning

Då pandemin lagt sordin på all verksamhet under 2020 har det inte varit möjligt att genomföra 
några aktiviteter.

Promenader med äldre

Då pandemin lagt sordin på all verksamhet under 2020 har det inte varit möjligt att genomföra 
några promenader.

Samarbete med hemtjänstutförarna

Då pandemin lagt sordin på all verksamhet under 2020 har det inte varit möjligt att genomföra 
några aktiviteter.



Samarbete med Värmdö kommun

Det ingångna avtalet fortsatte att löpa med oförändrat belopp under 2020.

Hemsida

På föreningens  hemsida – www.foreningen-guldkanten.se – finns aktuell information om aktuella 
restriktioner i samband med pandemin.

Finansiering

Verksamheten finansieras genom ett verksamhetsstöd från Värmdö kommun för den öppna 
dagverksamheten Guldkanten på Gustavsgården. Det nya avtalet löper på ett år med automatisk 
förlängning och en uppsägningstid av sex månader. Guldkantens verksamhet kräver en anställd 
verksamhetschef och ett antal anställda (se ovan under Anställda). Kommunens bidrag är avsett att 
täcka dessa personalkostnader och är en förutsättning för Guldkantens verksamhet.

Med hänvisning till den rådande pandemin har det inte varit möjligt att genomföra några auktioner, 
försäljning, handarbetsverksamhet eller föreningsservice under året, varför dessa intäkter uteblivit. 

Föreningen har erhållit ekonomiskt anställningsstöd från Arbetsförmedlingen.

Under den tid personalen varit permitterad har ersättning erhållits från Tillväxtverket.

Ekonomiskt resultat

Föreningens ekonomiska resultat framgår av resultat och balansräkning för 2020 (se Bilaga 2). 
Årets överskott uppgår till 98.039 kronor.

Förslag till disposition

Styrelsen föreslår att föreningens överskott överförs i ny räkning.
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Föreningen Guldkantens arrangemang januari – december 2020 Bilaga 1

Datum Arrangemang Antal

9.1 Sång och musik med Suzie Öhlin (PRO I-G) 150

12.1 Julgransplundring med Lotta Lindgren, Simon Stålspets och Värmdö Dragspelsgille 180

14.1 Jejja Sundström på Diamanten

16.1 Suzievan (PRO Värmdö) 41

16.1 Värmdö Dragspelsgille 120

25.1 Värmdöbälgarna Hästhagsterrassen

27.1 Värmdöbälgarna Djuröhemmet

28.1 Mona Rosell och Wojtek Rutkowski, Wienermusik (SPF) 90

29.1 Värmdöbälgarna Hästhagsterrassen

3.2 Filmklubben visade Flykten från DDR 187

5.2 Värmdöbälgarna Hästhagsterrassen

13.2 My Olsberg ”En kaka till kaffet” (PRO I-G) 130

13.2 Värmdö Dragspelsgille 110

17.2 Bio Gustav 45

22.2 Värmdöbälgarna Hästhagsterrassen

24.2 Värmdöbälgarna Djuröhemmet

25.2 Julian Olin på Diamanten 30

1.3 Utflykt till Estrad, Södertälje. Hyllning till Giovanni Impellizzeri 100

2.3 Filmklubben Downtown Abbey 192

8.3 Internationella Kvinnodagen med middag med Ivan & Lucky 170

10.3 Suzievan på Diamanten 35

11.3 Utflykt till Casino Cosmopol med middag, Vi minns Monica Z 45

30.3 Olle Eilestam (Djurö/Stavsnäs) 34

4.4 Julian Olin på Slottsovalen

31.5 Morsdagstårta delades ut till hela Gustavsgården

5.6 Serenad i bersån, föreställningar vid B, C och D husen

6.6 Nationaldagsfirande Gustavsbergs Blåsorkester 70

18.7 Evelina Olsén och Mikael Laurell underhåller vid Hästhagsterrassen 80

25.7 Utflykt till Idala Café med middag och underhållning av Eddie Oliva 25

30.8 Utflykt till Vaxholm Hotell med italiensk lunch och Eddie Oliva 24

12.10 Guldkantens årsmöte på bygdegården underhållning av Eddie Oliva 50

15.10 Sånggruppen AVEC på Bygdegården (PRO V)

29.11 Adventstårta till hela Gustavsgården

24.12 Julafton med underhållning utomhus av Värmdö Local Heroes Band. Glögg, dryck, kaka, skinksmörgås 60


