
 
 

 
Verksamhetsberättelse MÄLARHÖJDSFÖRENINGEN 2020 
  
Härmed lämnar styrelsen för Mälarhöjdsföreningen sin verksamhetsberättelse. År 2020 har 
varit ett säreget år i föreningens historia, liksom i världen i övrigt. Pandemin orsakad av 
viruset corona-19 lade sordin på en stor del av den traditionella verksamheten. 
Folkhälsomyndigheten och/eller regeringen avrådde från nära möten med många människor.  
 
Styrelsen har alltså fått vara flexibel och flera gånger ändrat sina beslut. 
Såväl Mälarhöjdsfesten i maj månad som höstmötet i november ställdes in. Bellmansdagen 
den 26 juli genomfördes vid Bellmanskällan – med den tydliga begränsningen 50 personer 
enligt regeringens direktiv. Årsmötet sköts upp i flera omgångar, från april, och 
genomfördes slutligen utomhus den 24 augusti kl 19 vid Bellmanskällan. Alla tidsmässiga 
förändringar kungjordes i god tid på föreningens hemsida www.mhv.se. 
 
Ungdomsbidrag 
De bidrag till ungdomsföreningar i vårt område som Mälarhöjdsföreningen delar ut sedan 
många år har ingen pandemi kunnat förhindra. Efter påminnelser på hemsidan och direkt 
hos föreningarna under april månad, och ansökningar senast den 30 april beslöt styrelsen 
genom tillämpning av våra regler och rutiner att ge bidrag till:  
MIK Tennis (5000kr),  MKS Segling (5000kr), 4H (5000kr), MIK Fotboll P07 (5000kr),  
MIK Sound (5000kr),  Mälarhöjdens Scoutkår (10000kr). 
Stora checker delades ut i en särskild ceremoni i maj månad till de mottagande föreningarna. 
Såväl denna ceremoni som ändamålen med respektive bidrag finns dokumenterade på vår 
hemsida. 
 
Styrelse och administration 
Styrelsen har under året hållit åtta möten plus ett konstituerande möte. Vi har fortsatt att 
sköta betalningar och medlemsregister på egen hand, och sålunda kunnat hålla ner 
kostnaderna. Inga arvoden har utgått till styrelsen såsom traditionen bjuder. 
Följande personer valda vid årsmötet den 24 augusti 2020 eller vid årsmötet 2019 har ingått 
i styrelsen under året: Håkan Lindhoff (ordförande), Henrik Bergman (kassör), Linda 
Linnskog Rudh (sekreterare), Ulla Bergh, Bo Donath, Stig Winterling (ledamöter). Flera 
personer har också aktivt och tacksamt bidragit till arbetet som adjungerade funktionärer, 
nämligen Birgitta Biesheufel, Evy Claesson, Per Hagman, Per Hermerén, Christer Rudh, 
Göran Stadler, Pär Stråhle. 
 
 
Stockholm i maj 2021 
 
Håkan Lindhoff  (för styrelsen) 
 
 


