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Styrelsen för Föreningen Änglagårdsbilen avger följande berättelse för år 2011.
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 60 medlemmar, som var och en betalat 50 kronor
i stöd till föreningens arbete.

Förvaring

Under verksamhetsåret fick föreningen en lösning på den segdragna frågan om var
bilen ska förvaras. Genom tillmötesgående från Räddningstjänsten och deras
kontaktperson Börje Claesson, har utrymme kostnadsfritt upplåtits i de lokaler, där
även deras veteranfordon förvaras – Brandkårsmuseet på Dalgatan 2 i Ulricehamn.
Bilen syns utifrån på ett förnämligt sätt och intresserade åskådare kan släppas in för
specialvisning. Vi framför ett stort tack till dem som gjort detta möjligt!
Till lokalerna har föreningen anskaffat stora bakgrundsbilder (mediascreen) och
en gammaldags lykta för utsmyckning.

Arrangemang
– 100-årsjubileum;
utställningar

Änglagårdsbilens årsmodell är 1911 och under året uppmärksammades den
sekelgamla bilen på olika sätt. Sålunda ställdes bilen ut på flera ställen, bl.a. Elmia i
Jönköping, Stora torget i Borås (Sjuhäradsbygdens Motorhistoriker) och Bil & Mcträff i Huskvarna (Vätterbygdens Veteranbilklubb).
Den 7 augusti anordnades sedvanlig veteranbilsdag vid Årås kvarn med mycket
god uppslutning. Kaffe serverades, trevligaste fordon utsågs och lotter såldes;
dessutom kåserade Lennart Wasling om bilen och Lönnarp.

– Sparbanksfonden
Ulrica, bidrag

Från Sparbanksfonden Ulrica erhöll föreningen under året ett bidrag på
25 000 kronor. Pengarna ska i första hand användas för att täcka kostnader för den
nya utställningslokalen. Till fonden framför vi ett varmt tack för den storslagna
gåvan!
Gåvan överlämnades vid 100-årsjubileet i nya Brandkårsmuseet, där kommunalrådet Lars Holmin och Sparbanksfonden Ulricas ordförande Björn Andén talade.
Där förekom också servering, bilkåseri och visning av stora inlånade bilder från
Änglagårdsfilmerna. Styrelsens medlemmar och övriga medverkande framträdde i
gammaldags munderingar, vilket ytterligare förhöjde stämningen.
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RESULTATRÄKNING
Intäkter
Medlemsavgifter
3 150,00
Gåvor – medlemmar
620,00
– Sparbanksfonden Ulrica 25 000,00
Arrangemang
3 770,00

Kostnader
Försäkring–vägskatt
Inventarier
Arrangemang–underhåll
Bankavgifter
Årets överskott

32 540,00

1 244,00
17 183,00
6 035,00
457,50
7 620,50
32 540,00

BALANSRÄKNING
Tillgångar
Plusgiro
Bil, Mathis
Släpvagn
Medlemskap

82 375,97
100 000,00
5 000,00
187 375,97

Skulder & Eget kapital
Eget kapital

187 375,97

187 375,97

Vår förening är medlem i Sjuhäradsbygdens Motorhistoriker, vilket ger möjlighet till
förmånlig veteranbilsförsäkring.
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Till föreningsstämman i
Föreningen Änglagårdsbilen

Undertecknad revisor har tagit del av räkenskapshandlingar för
verksamhetsåret 2011 för Föreningen Änglagårdsbilen.
Jag har funnit att räkenskaperna är i god ordning och samtliga
transaktioner är vederbörligen verifierade.
Jag föreslår därför att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för
verksamhetsåret.

Ola Högberg
revisor

