VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020

Styrelsens sammansättning 2020:
Ordförande: Inger Olsson
Sekreterare: Eva Marklund
Kassör: Klara Grivans
Ledamöter: Erik Hagersten, Susanne Jacobsson, Kale Karlberg, Emma
Mannestig och Kristina Mårtensson.
Vi hade under våren en mycket lyckad medlemsvärvning och fick även
publicitet kring vår förening i tidningen Skärgården. Medlemsantalet har
varit rekordhögt, 286 medlemmar, varav 22 under 18 år blev det innan året
var slut. Flera har också bidragit med en penninggåva.
Styrelsen har sammanträtt 14 gånger.
VERKSAMHETEN I KORTHET
Det har varit ett annorlunda år mot bakgrund av pandemin. Vi har inte haft
möjligheter att ha en lika omfattande programverksamhet som vi brukar.
Både sommarmarknaden och julmarknaden blev inställda. Även bion har
påverkats av restriktionerna. Men vi kan ändå blicka tillbaka på ett år, då vi
konsoliderat föreningen. Ett omfattande arbete med rustning av våra
fastigheter har genomförts. I förra årets verksamhetsberättelse
uppskattades renoveringsbehovet på dansbanan kosta 400 000–500 000
kr exkl moms. Till en kostnad av ca 40 000 kr, varav ca 27 000 kr erhållits
av Vindö Bygg i sponsring och ca 600 ideella arbetstimmar har följande
rustning av fastigheterna gjorts:

Vi har grävt upp och dränerat längs
dansbanans västra och norra sida, ersatt den
ruttna syllen där samt vid serveringsgången
med ny syll, bytt ut vingar och ytterpanel,
riktat upp serveringsgångens västra vägg,
panelat om den, dragit ihop dansbanans
väggar med bjälklaget och syllen, plåtskott
syllen runt om, singlat av längs västra och
norra delen, målat panelen och vingarna och
även dansbanans tak, bilat bort norra entréns
platta och gjutit ny och satt in en ny dörr på
framsidan. Invändigt har vi målat väggarna
och scenen samt rengjort och såppolerat
dansgolvet.
Spelmansbostaden har också rustats inom
ovanstående kostnad såväl invändigt som
utvändigt.
I Långvik har vi byggt om uteduschen samt
målat gäststugan utvändigt.
Vidare har vi äntligen installerat två toaletter
vid dansbanan.
Så gott som allt arbete har skett ideellt.
Vår fastighet Bygdegården/Långviks skola
har nu anslutits till LVA. Vi ansökte hos Öfonden om stöd till detta och fick 50 000 kr
av den. Vi sponsrades även av Robota,
företaget som tillverkar slambrunnen, med dryga 30 000 kr. Vi har i år
betalt det som återstod av anslutningsavgiften till LVA (25 600 kr).

UTHYRNING AV BOENDE har blivit en
viktig inkomstkälla detta pandemiår som
begränsat våra inkomster i övrigt. Vi har
hyrt ut Bygdegården/Långviks skola
med dito gäststuga samt
Spelmansbostaden och på så sätt fått
intäkter på ca 60 000 kr.

UNGDOMSVERKSAMHETEN
Under sommaren anordnade MKU sommarlovsaktiviteter i form av
mountainbiking och klättring med stöd av Magnus Lönn och Värmdö
kommun. Det blev en lyckad satsning och fulltecknat vid alla tillfällen.
Under hösten startades ungdomsgården igång med hjälp av Jeanette
Lindahl, en viktig och mycket uppskattad aktivitet för våra bofasta unga.

VÅRA STADGAR
Styrelsen fick i uppdrag av förra årsmötet utifrån en motion att se över
MKU:s stadgar. Arbetet med det har påbörjats och vi kommer att gå vidare
med det under 2021.

UPPSKATTADE MUSIKPUBAR TROTS
STRAMA BUDGETRAMAR
Ett osäkert Covid-läge och ständigt nya regler för
sammankomster, placering av sällskap och långa
ansökningsförfarande för polistillstånd, gjorde
planeringen av årets musikverksamhet komplicerad
och osäker. En publikgräns på 50 personer gjorde
också budgetramarna extremt strama. Lösningen
blev att arrangera fem "musikpubar" med bra
lyssningsmusik, som spelades inför en förbokad och

sittande publik, där varje sällskap fick anpassade Covid-säkra placeringar
med vita dukar och blommor på borden samt bordsservering. Alla
pubkvällar blev i stort sett utsålda – totalt 244 gäster.
Pubarna förlades ovanligt tidigt på kvällen (ca 19–21.30) för att publiken
skulle vara mer mottaglig för Covid-reglerna, men också mer benägna att
äta middag. Detta i kombination med ett mer exklusivt matutbud ökade
inkomsterna från köket betydligt, även jämfört med ett normalår, vilket
hjälpte oss att balansera budgeten. Det enskilt viktigaste bidraget till att vi
kunde anordna musikaktiviteter 2020 var dock att artisterna hade stor
förståelse för vårt tuffa läge och anpassade sitt gage efter detta. Det är
MKU ytterst tacksamma för!
Vi är också tacksamma för att publiken följde våra Covid-regler, och oss
veterligen smittades ingen bland publiken, inga funktionärer eller musiker
under pubkvällarna.
Lite siffror: Musikverksamheten året innan hade fyra gånger fler besökare,
men köket omsatte ca dubbelt så mycket under pubkvällarna jämfört med
2019. Nästan 70 procent av gästerna åt middag på dansbanan 2020.
Gaget till musikerna var ca 50 procent lägre per speltillfälle jämfört med
2019. Summa summarum gick musikpubarna 2020 med ca 8 000 kr i vinst
jämfört med 73 000 kr under 2019. Men vi lyckades trots tvingande
begränsningar i publikantal ändå uppnå ett plusresultat.

MÖJA BIO
Det blev ett begränsat antal visningar. Många
filmpremiärer ställdes in och repertoaren fick hela
tiden justeras under sommarprogrammet. Trots
detta visade vi 17 filmer under 2020. Barnfilmerna
var de som gick bäst.
Dokumentärfilmen "Greta" blev en höjdpunkt på
många sätt, inte minst utifrån Möja skolas elevers
engagemang, som tillsammans med sin lärare
skapade uttrycksfulla bilder om miljön och
klimatförändringar, vilka sattes upp i biosalongen.
Detta fick stor spridning i media i såväl tidningen
"Skärgården" som i introfilmen till
livesändningen med Greta Tuhnberg. Vindö
Byggvaror sponsrade visningen så alla kunde
erbjudas fri entré, vilket gav en extra VIPkänsla.
Möja Bios volontärgrupp består av ca 30
personer som med stort engagemang jobbar
med programplanering, grafisk produktion,
kommunikation, affischering, det tekniska och
inte minst alla visningar. Möja Bios
Facebookgrupp har 850 följare, en viktig kanal
för att nå ut med informationen om visningarna.
Svenska Filminstitutet har bidragit med 1083 kr
för uteblivna visningar och även gett ett
publikstöd på 7 376 kr.

ANIMERA MERA – SPRED GLÄDJE OCH FILMKUNSKAP
Den Pedagogiska Designbyrån genomförde animationskollo under två
dagar på Dansbanan och ca 20 barn skapade fantastiska filmer
tillsammans. En populär och barnanpassad aktivitet men pga pandemin
blev det inte någon stor filmvisning av deras alster i år.

MÖJA BOULE
Boulegruppen ställde in sin verksamhet den här säsongen.

ENKÄT
I december 2020 skickade en enkät ut angående Bygdegården/Långviks
skola. Styrelsen har sammanställt svaren och kommer att jobba vidare med
frågan under 2021.

EKONOMI OCH RESULTAT
Vi lämnar ett turbulent och väldigt annorlunda år bakom oss. Trots att
pandemin slog till med full kraft lyckades vi med stor kreativitet och ideella
insatser genomföra så mycket, såväl ny evenemangsform med sittande
publik, en lönande uthyrningsverksamhet och sist men inte minst ett
omfattande fastighetsunderhåll. Vi har fått en fantastisk uppbackning av
alla er medlemmar. 286 medlemmar blev vi under 2020. Till det stöd från

Ö-fonden, Robota, Vindö Bygg, Gun Karlberg och Edrington, gåvor och
donationer som så väl behövs ett sådant här år. Detta tillsammans ger oss
möjligheter att oförtröttligt fortsätta att ordna aktiviteter i våra anrika lokaler.

Medlemsintäkter Bidrag
Hyresintäkter Övriga intäkter
39 600
156 064
96 180
111 886

Totala intäkter
403 730

SLUTORD
Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla medlemmar, gäster, biobesökare,
personal, artister och bidragsgivare.
Men mest av allt vill vi tacka dig som ställt upp med din egen tid och ork för
allas gemensamma bästa.

Styrelsen i Möja Kulturella Ungdomsrörelse
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