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Styrelsen för Föreningen Änglagårdsbilen avger följande berättelse för år 2004.
Styrelse

Styrelsen har haft följande sammansättning:
ordförande
Thomas Landström
vice ordförande
Arne Johansson
sekreterare & kassör
Lennart Wasling
ledamöter
Jens Böhn
Karl-Erik Claesson
suppleanter

Gunnar Svensson
Göran Wigén.

Medlemmar

Föreningen hade vid årets utgång 50 medlemmar, som betalat 50 kronor i stöd till
arbetet.

Änglagårdsbilen

Bilen förvaras i Räddningstjänstens lokaler, där ett utrymme inhägnats för att ge
skydd åt den. Vid ett par tillfällen under året har justerings- och putsarbeten utförts
av medlemmarna.
Den 24 augusti anordnades sedvanlig veteranbilsdag vid Årås kvarn. Vår
förening medverkade i arrangemanget och genom en överenskommelse med
Bygdegårdsföreningen Årås Kvarn delades överskottet, vilket gav vår förening ett
god summa pengar.

Dokumentation

Ett omfattande arbete har nedlagts på att sammanställa uppgifter om bilens historia
och göra den tillgänglig för en bred publik. ”Allmänintresset” kräver att denna verksamhet sköts med stor omsorg. Samma sak gäller med de gåvor som föreningen erhållit genom åren. Ett inventarium har upprättats och detta kommer efterhand att
kompletteras.
Dokumentation och inventarium hålls tillgängligt för medlemmar och allmänhet på webbadressen http://www.culturum.se/Mathis.

Kurres minnesfond

Några ideella föreningar med anknytning till Kölingared har fått dela på en summa
pengar som »föreningsmannen» Kurre Nykvist efterlämnat vid sin död. Pengarna är
egentligen ersättning för det arbete som sekreteraren–kassören utfört åt dödsboet.

Ekonomi

RESULTATRÄKNING
Intäkter
Medlemsavgifter
Gåvor
Kurres minnesfond
Kommunalt bidrag
Arrangemang, Årås kvarn

2 500,00
1 110,00
6 200,00
1 000,00
3 000,00
13 810,00

Kostnader
Skatt, försäkring & besiktning 655,00
Driftskostnader
450,00
Medlemsaktivitet
720,00
Räntor & bankavgifter
311,50
Avskrivningar, bil + släp
6 228,64
Årets överskott
5 444,86
13 810,00

BALANSRÄKNING
Tillgångar
Postgiro
Bil, Mathis
Släpvagn

33 372,47
100 000,00
5 000,00
138 372,47

Skulder & Eget kapital
Skulder
Eget kapital

460,00
137 912,47
138 372,47
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Medlemskap

Vår förening är medlem i Sjuhäradsbygdens Motorhistoriker, vilket ger möjlighet till
förmånlig veteranbilsförsäkring. Ett medlemskap i Club Mathis i Frankrike ger dessutom värdefull faktainformation om bilmärket.
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