Årsberättelse 2015
för Långvinds kapellförening
organisationsnummer: 8875015094

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsåret 2015 är förlängt till och med 31 mars 2016 på grund av stadgeändring, som har ändrat
verksamhetsåret till att omfatta perioden 1 april–31 mars. När vi i årsberättelsen hänvisar till år 2015, syftar det
alltså på 1 januari 2015–31 mars 2016.
Antalet medlemmar i Långvinds kapellförening uppgick den 31 mars 2016 till 64. Medlemsavgiften är 50
kronor.
Föreningen har haft fyra styrelsemöten under 2015.
Sommarverksamheten startade söndagen efter midsommardagen (21 juni) med gudstjänst och därefter
föreningsstämma. Kaffe serverades vid borden utanför kapellet.
Under sommaren har kapellet haft Musik i sommarkväll under tio lördagar, med aftonbön, sång och musik. Vid
lördagarnas samlingar i kapellet har flera medverkat med musik och sång, bland andra musikgruppen ”5 över
12”, Julikvartetten, Lillemor och Lars Tottie samt Börje Ring med SPF- kören. Milton Westlund informerade om
Rädda Barnen och Allan Widarsson om Hjälp till liv. Sommaren avslutades med en ljusgudstjänst, då Lisa och
Emanuel Åkerlund talade, spelade och sjöng. Aftonbönen har Pär Stenberg, Mats Sandström och Zack Lindahl
ansvarat för. Föreningen har serverat kyrkkaffe/kyrkte efter Musik i sommarkväll, ute eller inne beroende på
vädrets makter.
Alla helgons dag är en ny högtid i kapellet sedan 2013. I år höll kapellet öppet den 31 oktober, med stillsam
musik, ljuständning i det stora, sandfyllda kopparfatet vid altaret och möjlighet till enskild andakt. På kapellets
södra sida var folk välkomna att tända ljus till minne av avlidna nära och kära.
Julottan på annandag jul fyllde kapellet med julottebesökare. Mats Sandström höll i predikan och Enångers
kyrkokör framförde julsånger.
I kapellet har också dop, vigslar och begravningar hållits under året.
En styrelseledamot, Ingegerd Asplund, har avlidit under året.
Föreningen har under året sett över underhållsbehovet av kapellet och särskilt då behovet av takrenovering.
Föreningen har varit aktiv i sociala medier. Föreningen har en webbplats med åtta sidor under domänen
langvind.com/foreningar-och-foretag/langvinds-kapellforening. Föreningen har en facebooksida, Långvinds
kapell, där det skett uppdateringar med texter och bilder under året. Nyhetssajten för Hälsingekusten,
Långvind.com, har haft flera artiklar om kapellets verksamhet. Webb- och facebookansvarig är Jörgen Bengtson.
Föreningen har haft följande förtroendevalda:
Styrelse
Pärlennart Larsson, Hudiksvall, ordförande
Hans Tjernström, Långvind, vice ordförande
Birgit Larsson Sundström, Hudiksvall, sekreterare
Jörgen Bengtson, Långvind, kassaförvaltare
Bertil Sundström, Hudiksvall, ledamot
Mats Sandström, Enånger, ledamot utsedd av Enånger-Njutångers församling
Eva Tottie, Långvind, ersättare
Arne Tjernström, Långvind, ersättare
Carl Erik Tottie, Långvind, adjungerad
Anne-Marie Westlin, Enånger, var ledamot till stämman 2015
Revisorer
Jörgen Pettersson Iggesund
Christer Häggmark, Enånger
Alf Wahlström, Söderhamn, revisorsersättare

Valberedning
Agneta Bengtson, Långvind/Stockholm
Birgit Tjernström Långvind

Ekonomisk berättelse
Föreningens goda resultat för 2015 är till betydande del en följd av det förlängda verksamhetsåret, som gjort att
två årsbidrag inkommit från Enånger-Njutångers församling och att flera medlemmar betalat in medlemsavgiften
för 2015 och 2016 under detta förlängda verksamhetsår.
För ekonomiska berättelsen i övrigt, se särskild balansräkning och resultaträkning.
Långvind den 4 juni 2016
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