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Sammanställning av ansökningar om
verksamhetsbidrag
Höörs Kulturföreningar 2021
1. Bio Vision
Ansöker om: 30 000kr
Antal medlemmar: 233
Medlemsavgift: 10kr/medlem
Föregående års ekonomiska resultat: 38 932kr
Bio Vision har under 2020 haft tio kvällsföreställningar. Säsongen blev kortare både under vår och
höst på grund av pandemin. Flest besökare hade filmen ”Min pappa Marianne” den 21 februari med
174 i biopubliken. Mot slutet av 2020 minskade antalet besökare drastiskt – filmen Aniara som
visades den 18 september hade endast åtta besökare; den sista filmen under året i oktober månad
sågs av 14 besökare.
Bio Vision har förbättrat ljud och bild. De har köpt in en zenonkanon och förbättrat ljudkvaliteten i
lokalen ytterligare. I salongen har två nya avsatser gjutits för två rader av nya biograffåtöljer till en
kostnad av 150tkr.
Under våren 2021 har föreställningarna varit inställda på grund av Covid-19. De har inte haft
årsmöte 2021 och inte skickat in revisionsberättelse. Föreningen planerar för att kunna ge
föreställningar under hösten och vintern 2021, men menar att det är svårt att planera något i detalj
under 2021. De budgeterar för inköp av nya biograffåtöljer, kompentensutveckling, teknisk drift
samt underhåll till totalt 76tkr. De planerar att inkomsterna kommer se liknande ut som för 2020 då
de haft försäljning av film för 50tkr, bidrag från kommunen på 20tkr, bidrag bioprojektor och stolar
på 56tkr. Föreningen har egna tillgångar på 290tkr vid utgången av 2020.
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2. Bosjöklosters Vänner
Ansöker om: 20 000kr
Antal medlemmar: 81
Medlemsavgift: 250kr/medlem 400kr/familj
Föregående års ekonomiska resultat: 18 546kr
Bosjöklosters Vänner har genomfört årsmöte och skickat in efterfrågade handlingar. Liksom många
andra föreningar har även Bosjöklosters Vänner drabbats av den pågående pandemin. Under 2020
har konstutställningar genomförts men olika event ställts in. En konstvernissage genomfördes
utomhus. Vid två tillfällen gick Musik på Bosjösklosters konserter av stapeln på ett Coronasäkrat
sätt. I början av juli arrangerades också Rosens dag. Vänföreningen siktar framöver på att lyfta fram
slottets historia på nya sätt – bland annat genom Bosjökloster-appen, som tagits fram under 2020.
Bosjöklosters Vänner skriver i sin årsberättelse för 2020 att antalet medlemmar har minskat och att
de ska arbeta för att rekrytera nya. Föreningen uppger att ekonomin är stabil. De arbetar aktivt med
nyhetsbrev, varigenom de tänker förmedla aktiviteter under 2021.
Den största kostnaden för föreningen under året är för material och illustrationer till den historiska
utställningen på 10tkr. Kostnaden för historiska dräkter budgeteras också till 10tkr. Totala utgifter
för 2021budgeterar de till 37tkr. I kassan finns vid utgången av 2020 58tkr.
Under 2021 planerar de Påskjakt i parken och konstutställning av elever. De planerar även en
konstvernissage i maj och en historisk utställning. Vänföreningen önskar sponsra den historiska
utställningen och kommer söka projektbidrag från kommunen. I juni planerar de Rosens Dag med
en vandring på temat rosor. Under sommarmånaderna planerar de guidade visningar för vuxna och
barn med ideella krafter från föreningen samt preliminärt konserter med Drottningholms
Barockensemble och Musik på Bosjökloster. Krocket-turnering, specialvandring i oktober samt ett
föredrag av David Lindén om Reformationen står på agendan. Julmarknad i december. Föreningen
planerar eventuellt en ost och vinprovning i november. Det bör framgå att det kommunala bidraget
inte kan finansiera denna aktivitet.
Redan nu planerar de för 2022 då de tänker ha Skånska Lantlivsdagarna, Verdensballetten, en
specialvisning för vännernas medlemmar samt en julmarknad.
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3. Föreningen Anders
Ansöker om: 46 000kr
Antal medlemmar: 102medlemar/ 18 föreningsmedlemmar
Medlemsavgift: 100kr/medlem 400kr/föreningsmedlem
Föregående års ekonomiska resultat: 48 600kr
Föreningen Anders har genomfört årsmöte och skickat in de efterfrågade handlingarna. Under 2020
har de tappat medlemmar. 2020 har föreningen genomfört två protokollförda möten och ett
konstituerande möte. Intäkterna har – liksom kostnaderna- varit lägre. En DVD-spelare för Blue-ray
har köpts in som kan anslutas till ljudsystemet. Även en videoprojektor har köpts in. Föreningen
Anders har under det gånga året sett över lokalerna. Loger och toaletter har målats. Vid den högra
sceningången har en ramp installerats. Ventilationen till konstvinden har åtgärdats efter besiktning.
En insamling till Anja Edéns minne gav medel till nya konferensstolar på ovanvåningen.
Sparbanksstiftelsen har bidragit med en hjärtstartare till föreningen.
I sin verksamhetsberättelse för 2020 berättar de om de aktiviteter som ägt rum. Framför allt har
lokalerna använts till undervisning vid flertalet tillfällen, men även möten, repetitioner och
föreställningar. De tror att Kulturhuset under 2021 kommer kunna återgå till det normala. Det man
ser framför allt under 2021 är utökade behov av förbättringar i lokalerna. Nya biograffåtöljer,
gradänger, målning i Salong och konsthall samt vägg och dörrar mellan lokalerna står fortfarande
på önskelistan. De största intäkterna 2021 budgeteras till totalt 218tkr och utgörs av hyresintäkter,
en reglering av kommunen samt kommunala bidrag. Utgifterna förväntas bestå av inköp av
material och el till huvudbyggnaden på totalt 220tkr. Verksamhetsbidraget från kommunen ska
framför allt gå till driften av byggnaden och administrationskostnader. På bank och kortkonto fanns
vid 2020 års slut 182tkr; en summa som ökat med 48tkr sedan 2019.

Sida

3 (18)

Datum

2021-04-18
KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA
Kultursekreterare

4. Föreningen Höörs Mölla
Ansöker om: 20 000kr
Antal medlemmar: 115
Medlemsavgift: 50kr/medlem
Föregående års ekonomiska resultat: -48 413kr
Föreningen har inte skickat in årsmöteshandlingar för 2021 eller någon verksamhetsberättelse för
2020.
Den största kostnaden som föreningen har haft under 2020 är för fastighetskostnader på 93tkr.
Hyresintäkter för föreningen är en stor intäkt på 32tkr; något som de även räknar med under 2021.
Höörs Mölla gör ett minusresultat på 48tkr för 2020. Föreningen redovisar fonder och tillgångar på
totalt 328tkr. För 2021räknar de med att göra ett positivt resultat på 1388kr. De räknar med
inkomster på strax över 61tkr och utgifter på 60tkr.
Föreningen planerar att under 2021 ha öppet den 6 juni och under säsongen från den 2 juli till mitten
av augusti, men skriver att de anpassar verksamheten till Coronapandemin. Föreningen vänder sig
till skolorna och visar gärna upp sin verksamhet. Styrelsemöten hålls vid behov. Den första
söndagen i juli går Möllornas dag av stapeln. De beskriver nyttjanderättsavtalet mellan kommunen
och föreningen och skötseln av mölla, annex och trädgård. Under försommaren planerar de att se
över drift och underhåll av vattenhjulet samt göra arbete i trädgård och vid entré. I april månad
planerar medlemmar och styrelsen att träffas för olika arbeten på möllan.

5. Gemenskap på Ekeliden
Ansöker om: 3 000kr
Antal medlemmar: 50
Medlemsavgift: 50kr/medlem
Föregående års ekonomiska resultat: 853kr
Föreningen har inte skickat med något protokoll från årsmöte, men övriga efterfrågade handlingar.
De har under 2020 haft sex protokollförda möten. 2020 har föreningen rustat upp villans baksida,
lagt plattor och köpt in plantor. En gemensam lunch har genomförts, samt utomhusaktiviteter så
som promenader. På våren har man också genomfört inomhusgympa. Föreningen hoppas att kunna
återuppta och genomföra fler aktiviteter när vaccinationerna kommit igång. Vid utgången av 2020
gör de ett litet positivt resultat.
Under 2021 vill föreningen fortsätta värna medlemmarnas hälsa genom friskvård samt tillvarata
sociala och kulturella intressen kring Ekeliden och Tjurasjö. Mjukgympa, Boule, Promenad och
stavgång varvas med måndags och tisdagscafé. Pilkastning, söndagscafé, studiebesök och utflykter
samt ett föredrag av en fågelskådare. Föreningen hoppas på fler idéer av sina medlemmar som kan
mynna ut i studiecirklar.
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De största intäkterna kommer från Canasta och caféverksamhet samt olika aktiviteter; där
föreningen räknar med 30tkr i inkomst. De största utgiftsposterna hamnar på aktivitetskostnader
och inköp till villan. Totala intäkter för 2021 på 48tkr och utgifter på 44tkr. I egna tillgångar har
föreningen 12tkr.

6. Hallaröds Hembygdsförening
Ansöker om: 20 000kr
Antal medlemmar: 3 enskilda medlemmar/ 25 familjer
Medlemsavgift: 150kr/medlem 300kr/familj 400kr/förening
Föregående års ekonomiska resultat: 578kr
Föreningen har skickat in samtliga efterfrågade handlingar. I verksamhetsberättelsen för 2020
berättar de att de fått ställa in Valborg, loppis och andra trivselkvällar. De har dock kunnat
genomföra utomhusaktiviteter. En värmepump har installerats under året. Under sommaren
spelades boule som var en välbesökt aktivitet. Hallaröds Vävring har under året anordnat en
studiecirkel i vävning. Ett dartgäng har hyrt delar av lokalerna under hösten.
Föreningen skriver i sitt årsmötesprotokoll att det hade varit önskvärt med fler medlemmar. De har
tappat ett 10tal familjer under 2020. Det som planeras för 2021 är en fixardag samt
Valborgsmässofirande i april. En loppmarknad i augusti samt jaktritt i september. Föreningen
planerar också en fixardag i oktober. En landskamp med Norra Rörum är också uppe på förslag.
I budgeten för 2021 beskriver de att det är osäkert om de kommer kunna genomföra
loppmarknaden på grund av pandemin. De räknar med ett bidrag på 15tkr från kommunen och
säkra intäkter på 14tkr i medlemsavgifter. Den största kostnaden ligger fortsatt på elen. De räknar
med 30tkr i kostnader. Försäkring och utomhuskostnader uppgår till 9000kr. Totala uppskattade
inkomster för 2021 är 42tkr, totala kostnader 46tkr. Föreningen räknar med att göra ett litet
minusresultat. Det framgår inte hur mycket tillgångar föreningen har.
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7. Höörs Amatörteaterförening
Ansöker om: 9 000kr
Antal medlemmar: Medlemsavgift: Vuxen 200kr Barn 100kr Familj 300kr
Föregående års ekonomiska resultat: 5 704, 51kr
Föreningen har skickat in efterfrågade handlingar och har genomfört årsmöte i mars 2021. HATS
skriver i sin verksamhetsberättelse att de under våren 2020 repeterat Alan Ayckbourns ”Ett litet
familjeföretag.” De genomförde två föreställningar men fick därefter ställa in på grund av en
ökande smittspridning i samhället. Under våren ställdes också teaterverkstaden in, men de lyckades
genomföra några träffar utomhus i augusti till oktober samt några digitala träffar.
Föreningens intäkter 2020 kommer framför allt från försäljning och medlemsavgifter. De största
utgifterna är inköp av olika slag. De totala intäkterna för föreningen hamnar på 18tkr och utgifterna
på 12tkr, vilket medför ett resultat på 6000kr. De totala tillgångarna för föreningen uppgår till
101tkr.
Intäkterna 2021 kommer framför allt från kommunala bidrag och medlemsavgifter på 12tkr.
Utgifterna för rekvisita, dekor, aktiviteter och administration uppgår till 12tkr och föreningen räknar
med att göra ett 0-resultat 2021.
I sin verksamhetsplan för 2021 skriver de att de planerar att börja arbeta med en ny pjäs. Allt är
beroende av Coronaläget, men föreningen planerar för att kunna bedriva verksamhet utomhus. På
måndagar planerar de att kunna ha teaterverkstad, repetitioner och annat som gagnar teaterlivet.
Föreningen vill verka för samarbete med andra föreningar samt med kommunen kring arrangemang
som Kulturnatten och Nationaldagen. Om läget tillåter vill de gärna göra studiebesök eller se någon
annan teaterföreställning. De planerar också en julfest i december.

8. Höör Barock
Ansöker om: 30 000kr
Antal medlemmar: Medlemsavgift: Föregående års ekonomiska resultat: 37 795kr
Höör Barock har ännu inte haft årsmöte. I februari 2020 tilldelades Höör Barock årets klassiska
Grammis för skivan Golovinmusiken. Något som gav Höör Barock mycket massmedial
uppmärksamhet. Föreningen höll årsmöte i mars 2020 och genomförde under maj-juni ett
Skapande skola samarbete i kommunen för femåringarna på de kommunala skolorna utomhus. I
juni månad spelade Höör Barock in en film för Kristianstads barn på Kulturkvarteret i Kristianstad,
som en del av projektet ”In i musiken.” I juni månad utnämndes Höör Barock till Årets
Ambassadörer av kommunen. Barockfestivalen som varit planerad till juni månad sköts upp till
november och streamades då. Under juli-augusti genomfördes Konsert i sommarmorgon på
lördagarna på Kulturhuset Anders innergård. Med i projektet var olika musiker från Höör med
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omnejd. I oktober bildades Höör Barocks vänförening. Julkonserten fick ställas in liksom en
förväntad skivinspelning som skjutits upp till 2021.
Liksom för våra andra kulturföreningar har Höör Barock fått skjuta upp att komma ut och spela
”grammismusiken.” Föreningen har flera planerade spelningar och ett samarbete med en producent
på nationell nivå. De hoppas kunna genomföra konserterna under 2022 istället.
I verksamhetsplanen för 2021står att föreningen avvaktar med publika arrangemang med anledning
av pandemin. I juni månad planerar de att spela in en skiva med inspelningsbolaget Take Five i
Eslövs kyrka. De har även planerade spelningar i Katrineholm och tänker genomföra
Barockfestivalen i Höör under vecka 49. Bidraget från Höörs kommun giår till föreningens löpande
utgifter och genomförandet av Barockfestivalen. Föreningens största utgift är löner och
produktionskostnader. De förväntar sig att göra ett nollresultat för året 2021, där de räknar in ett
bidrag från Höörs kommun på 30tkr. Föreningens totala tillgångar är på 337tkr.
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9. Höörblåset
Ansöker om:12 000kr
Antal medlemmar: 20
Medlemsavgift: 300kr
Föregående års ekonomiska resultat: 2 363kr
Föreningen har skickat in årsmöteshandlingar – men dock ej budget för 2021. Höörblåset skriver i
sin verksamhetsberättelse att deras verksamhet påverkats mycket av Corona-viruset och att
smittorisken bidragit till att de fått ställa in många av sina planerade spelningar. Under januari och
februari hade de repetitioner som vanligt, men därefter fick de ställas in. De har provat att arbeta
med en digital tjänst. De har också träffats för att spela i mindre konstellationer. I juni och augusti
genomfördes repetitioner i Musikskolans trädgård. I september och oktober höll de repetitioner på
Kulturhuset Anders där större avstånd kunde hållas.
Antalet aktiva som spelar är 20 personer i blandade åldrar. Under året har Höörblåset kunnat hålla
ett par offentliga spelningar, bland annat på Nationaldagen för boende på äldreboendena Björken
och Skogsgläntan samt vid Höörs Mölla, på Mittpunkten och Bosjökloster.
Den största intäkten för 2020 är det kommunala bidraget på 12tkr. Den största utgiften är den för
dirigent på 8tkr. Totala inkomster på 22tkr och totala utgifter på 19tkr. För 2020 gjorde Höörblåset
ett positivt resultat på 2363kr. Med inventarier uppgår de egna tillgångarna till 92tkr.

10. Höörs Folkets Husförening
Ansöker om: 50 000kr
Antal medlemmar: 0
Medlemsavgift: 0
Föregående års ekonomiska resultat: -14 603kr
Föreningen har skickat in efterfrågade handlingar från årsmöte. Under 2020 har de haft fem
protokollförda möten. De har fått OVK:n godkänd och under våren 2020 fick de renovera taket som
gått sönder under en storm. De har också bytt ut diskmaskinen. I verksamhetsberättelsen skriver
föreningen om hyresbortfall då de inte kunnat hyra ut lokalerna som de brukat. De har dock kunnat
söka medel från Boverket för att täcka inkomstbortfall. De har haft ett projekt – Tillsammans i
förening – med femton ungdomar som till en början träffats på fysiska möten för sedan på digitala
träffar. Ungdomarna skulle gått på ledarskapsutbildning under våren men pandemin har tvingat
fram detta till våren 2021.
För året 2021 tänker de sig att fortsätta samarbeta med Tillsammans i förening, ABF, Folkets Hus
och parker, Hyresgästföreningen samt Österlen och Broby. De kommer även fortsätta arrangera
teater och föreställningar samt hyra ut sina lokaler när pandemin är över. De fortsätter också att
ansöka om Boverkspengar till renoveringen av huset.

11. Höörs Föreläsningsförening
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Ansöker om: 20 000kr
Antal medlemmar: Ej applicerbart
Medlemsavgift: 70kr/föreläsning alternativt årskort 200kr.
Föregående års ekonomiska resultat: 45 495kr
Föreläsningsföreningen beskriver flertalet inställda föreläsningar under 2020; de genomförde tre
föreläsningar och fick ställa in sju på grund
av Covid-19. De har meddelat att de i år inte haft något årsmöte av samma anledning.
Verksamheten planerar de att återuppta med fem föreläsningar under hösten 2021.
Den största inkomsten är den på 20tkr från Höörs kommun i verksamhetsbidrag samt entréavgifter
på 10tkr och bidrag från andra bidragsgivare på 7500kr. Totala budgeterade inkomster 2021 är
38tkr. Största utgiftsposten är den för föreläsare samt för administration och program. Totala
utgifter under 2021 är 54tkr. För året 2021 budgeterar de med att göra ett underskott på 16tkr. I
tillgångar har föreningen 100tkr.

12. Höörs Gammeldansförning
Ansöker om: 8 000kr
Antal medlemmar: 50
Medlemsavgift: 100kr/medlem 25kr/ungdom
Föregående års ekonomiska resultat: 2 897kr
Föreningen har p.g.a. Covid-19 inte genomfört något årsmöte och inte skickat in någon budget för
2021. De beskriver i sina inskickade handlingar flertalet inställda aktiviteter för 2020. Av deras
inplanerade aktiviteter gick två av stapeln i januari och februari. De hann genomföra grundkurs i och
fortsättningskurs vid 8 tillfällen vardera. Föreningen skriver att deras medlemsantal minskat
betydligt under föregående år.
Under 2020 har de största intäkterna har föreningen varit entréavgifter på 16tkr och
medlemsavgifter på 5tkr. Den största utgiftsposten har varit kostnader för orkestern och
förbrukningsinventarier. Totala inkomster har varit på 40tkr och utgifter på 37tkr. I tillgångar har
föreningen 168tkr.
I verksamhetsplanen för 2021 beskriver de att de vill fortsätta med grundkurs i schottis, vals, polka,
hambo och mazurka, samt grunder i foxtrot och slowfox. De vill anordna kurser för ungdomar,
föreningar och företag samt inför bröllop. De planerar att fortsatt erbjuda dans för skolorna såväl i
tätort som i Sätofta och Tjörnarp. Under 2021 planerar de åtta dansträffar på Älvkullen. De avser
också fortsätta sitt samarbete med Höörs Brottarklubb och medverkan under Höörs Marknad. De
skriver också att de gärna medverkar på kommunens olika arrangemang.

13. Höörs Konstförening
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Ansöker om: 15 000kr
Antal medlemmar: 58
Medlemsavgift: 250kr
Föregående års ekonomiska resultat: 8 212kr
Föreningen har haft årsmöte och skickat in efterfrågade handlingar. Styrelsen har under året haft
fyra protokollförda möten och ett konstituerande möte. De har genomfört årsmöte på Kulturhuset
Anders. Under 2020 arrangerade de fyra utställningar och hade 707 besökare. De hann genomföra
två utställningar under våren innan verksamheten fick ställas in. Två utställningar hann genomföras
på hösten innan pandemin återigen satte käppar i hjulet. Föreningen har haft utställningsvakter på
plats för att minska trängsel i lokalerna.
I verksamhetsplanen för 2021 skriver föreningen att de har tvingats ställa in hela vårsäsongen. I och
med att Sveriges Konstföreningar – som utbetalar ett bidrag till utställande konstnärer har utökat
antalet dagar som en konstnär ska ställa ut från åtta till tio – så minskas antalet utställningar.
Till hösten 2021 har konstföreningen planerat att ha fyra utställningar; däribland en
amatörutställning där presumtiva konstnärer får möjlighet att visa upp sina verk. De har också tänkt
att medverka i Bästa Biennalen; något som även Höörs kommun är med i via Musikskolan. Bästa
Biennalen är en konstutställning med och för barn och unga.
Intäkterna består i kommunbidrag, medlemsavgifter och provision på sålda verk på totalt 39tkr.
Utgifterna på 2021 hamnar på 46tkr. Den största utgiften de har är inköp av konstverk på 20tkr.
Hyra och försäkring är också stora utgifter på 13tkr. Föreningen räknar med att göra ett
minusresultat på 7200kr i år. Vid årets slut var föreningens tillgångar på 25tkr.
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14. Höörs Museiförening
Ansöker om: 5 000kr
Antal medlemmar: 11
Medlemsavgift: 100kr/medlem
Föregående års ekonomiska resultat: 799kr
Föreningen har inte haft årsmöte. Det som framkommer är att ledamöter, sekreterare och
valberedning är vakanta poster. I verksamhetsberättelsen beskriver Museiföreningen att de
drabbats av Coronapandemin, vilket har resulterat i inställda guidningar på skolmuseet. Även den
planerade utflykten blev inställd. Föreningen har fortsatt att städa och sortera bland sitt material.
De har också fortsatt med att tömma i lagerlokalen under Ringsjöskolan och lämna över samlingar
till Minnenas Museum. De önskar att föremål med anknytning till Skolmuseet får stanna kvar i
lagerlokalen. Under 2020 har de fått förfrågningar att ta emot föremål från allmänheten. De
fungerar rådgivande i museifrågor kommer in emellanåt. I föreningen finns sex medlemmar och fem
honorära medlemmar.
För 2021 planerar föreningen att ha öppet vid fyra tillfällen under våren. De ska återkomma med
fasta öppettider för hösten. De planerar om möjligt också en resa med temat snapphanar, föredrag
samt att aktivt kontakta äldre Höörsbor som vill berätta om gamla Höör.
Föreningen önskar svar på vem som beslutar om lagerlokalen och om flytten av föremålen därifrån
är kulturpolitiskt förankrat. I samlingarna finns föremål från gamla Gothia och material från Höörs
nerlagda skolor bland annat. Förslaget från föreningen är att föremål som inte tillhör skolmuseet
ska överlämnas till Minnenas Museum. Museiföreningen skriver att Minnenas Museum är ”en bra
lösning… som lugnar dem som kritiserar Museiföreningen för att förskingra de samlingar som
skänkts till HMF. Föreningen skriver att det fortsatt finns ett behov av lokaler i Höör där samlare kan
visa upp sina föremål, sedan Skolmuseet omstrukturerades av Lundastudenterna och blev en mer
fast utställning.
De största intäkterna för föreningen är medlemsavgifter och bidrag från Höörs kommun. Höörs
Museiförening visar ett tapp i antal medlemmar under 2020. Medlemsavgifterna uppgår till 600kr. I
fjol fick föreningen 3000kr från kommunen i verksamhetsbidrag. De största utgifterna för
föreningen under 2020 var resor och utflykter på knappt 3000kr. Intäkterna med en ingående balans
på 8366kr 2020 hamnar på 12tkr, utgifterna på 4tkr. Föreningen budgeterar för att kunna
genomföra resor och utflykter under året och förväntar sig att göra ett nollresultat.
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15. Höörs Musiksällskap
Ansöker om: 35 000kr
Antal medlemmar: 161
Medlemsavgift: 100kr/medlem 150kr/familj
Föregående års ekonomiska resultat: 52 641kr
Föreningen genomförde årsmöte den 1mars 2021 och har skickat in efterfrågade handlingar,
bortsett från verksamhetsberättelse. De största intäkterna för Musiksällskapet 2020 består av
bidragsintäkter på 224tkr samt försäljning av biljetter och program på knappt 48tkr. Kostnaderna
består av utgifter för artister och musiker, ersättningar och sociala avgifter på 190tkr. PR utgör
också en stor kostnad på 17tkr.
De planerade aktiviteter Musiksällskapet ämnat genomföra under våren 2021 blev inställda till följd
av pandemin. De planerar att ta nya tag till hösten, med urpremiär av Höörs Sommaroperas
föreställning Trettondagsafton den 6–7 augusti. I september är det säsongspresentation av Malmö
Opera, som efterföljs av ett gästspel den 24 september med föreställningen Det går an av Carl Jonas
Love Almqvist. De planerar också två konserter och två barnföreställningar som ännu inte är
bokade.
I budgeten för 2021 utgör intäkterna 401tkr medan utgifterna för artister och arvoden hamnar på
totalt 408tkr. Föreningen förväntar sig att göra ett minusresultat på 7500kr.

16. Kimpro Höör
Ansöker om: 7 000kr
Antal medlemmar: Medlemsavgift: Föregående års ekonomiska resultat: 7 100kr
Kimpro Höör har skickat in protokoll från konstituerande styrelsemöte, men vi saknar
revisionsberättelse. En påminnelse om denna har blivit utskickad. Föreningen har funnits i tre år och
finansierar sin verksamhet genom delat ansvar. Alla har betalt 50kr vid varje tillfälle. Större delen av
pengarna har gått till lokalhyra, men ibland har de också köpt in någon instruktör för pengarna. Från
1 oktober 2019 har de hyrt in sig i Folkets Hus i Höör, för 300kr per tillfälle. Ibland har det varit svårt
att få in pengar till hyra varför föreningen nu söker nya vägar att finansiera den.
I föreningen fanns det vid 2020 7100kr. De har fått utbetalt 5000kr i verksamhetsbidrag, men i sin
ekonomiska redovisning för 2020 skriver de att de fått 8700kr i bidrag från kommunen. Vi har
påpekat detta.
Verksamheten under 2020 blev till större delen inställd på grund av pandemin, men de har haft
några Coronaanpassade träffar ute på Gaia Center och i sommarlokalen i Östra Nyrup.
Under 2021 vill föreningen bjuda in en gästlärare vid sommar och höst. Den största utgiften för
föreningen är att köpa in en lärare för en helg. Uppskattad kostnad är 4-6000kr. Planen är också att
köpa in en flyttbar ljudanläggning för 5000kr samt att investera i dräkter för ca 1600kr.
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Föreningens plan är att hålla 40 sammankomster per år; fördelat på våren och hösten. De planerar
också att hålla ett par helgworkshops. Tanken är att verksamheten ska växa och att fler ska få
möjligheten att ta del av den här formen ”av fysisk aktivitet och mental avkoppling.” Deltagarna nås
via Faceobook och publika anslagstavlor. Gruppen hämtar inspiration från andra orter där det finns
Kimprogrupper.
Kimpro Höör uttrycker osäkerhet kring hur verksamheten kommer att te sig under året. När
smittläget tillåter kommer de att träffas och dansa regelbundet igen, det är dock oklart när detta
kan bli av. Lokalhyran är inte heller känd för tillfället. Annonsering räknar de som en extra kostnad
vid dessa danstillfällen.

17. Lillasätedals Gårdförening
Ansöker om: 3 500kr
Antal medlemmar: 28 (11 aktiva familjer).
Medlemsavgift: 50kr
Föregående års ekonomiska resultat: 13 132kr
Lillasätedals gårdsförening har skickat in efterfrågade handlingar men ej årsmötesprotokoll. Dock
en verksamhetsplan och en budget för 2021. På grund av rådande omständigheter har föreningen
inte haft något årsmöte ännu. De kommer att hålla årsmötet utomhus; medlemmar bjuds in att
följa det via länk den 10 april. Under 2020 har föreningen skött biodlarträdgården och örtagården.
Föreningen har en bikupa som de turas om att ta om hand. Under året har de haft en Coronasäkrad
föreläsning utomhus om hur man anlägger en äng. En Coronasäkrad midsommarfest hölls också
under året.
I bokslutet för 2020 beskriver föreningen hur deras inkomster framför allt kommer från
medlemsavgifter och Höörs kommun. Den största utgiftsposten avser odling. Dessa uppgifter
stämmer även för 2021. I år avser föreningen påbörja arbetet att anlägga en torrtoalett på gården.
Dessutom tänker de anlägga en ny redskapsbod och en ny bikupa. De budgeterar också för lite olika
aktiviteter; kurs, föreläsning och studiebesök. De totala intäkterna under 2021 räknar de med
kommer vara 18132kr inklusive kommunens verksamhetsbidrag. De räknar med att göra ett
nollresultat 2021.
I verksamhetsplanen beskriver de framför allt utomhusaktiviteter som innebär skötsel av gårdens
trädgård, ”biodynamisk odling, bivård, gynna blommor och insekter för att stärka mångfald.”
Trädgårdsdagar, arbete med komposten, brytning av ny odlingsmark, tillverkning av oljor och salvor
samt en vid året avslutande ljusstöpning är något av det som omnämns i verksamhetsplanen.
Föreningen skriver i sin ansökan att ”motiveringen till sökta summa är anläggning av en torrtoalett
för medlemmar av gårdsföreningen samt fortsättning på anläggning av blomsteräng.
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18. Norra Rörums Bygdegårdsförening
Ansöker om: 32 000kr
Antal medlemmar: Medlemsavgift: Föregående års ekonomiska resultat: -13 461kr
Föreningen har inte skickat in årsmötesprotokoll. Styrelsen har under 2020 haft två fysiska
styrelsemöten och flera telefonmöten. Bygdegården har varit uthyrd ett fåtal tillfällen. De påpekar i
sin verksamhetsberättelse att de tagit ansvar och inte låtit hyra ut gården p.g.a. smittrisken.
Föreningen har under året sysslat med underhåll och beskurit buskar och träd samt genomfört en
restaurering av brunnen och säkrat vattenkvaliteten. Pandemin gör ekonomin ansträngd eftersom
uthyrningen utgör den stora inkomsten för föreningen. De har ansökt om bidrag hos
Bygdeföreningarnas Riksförbund. När pandemin är över hoppas styrelsen kunna gå tillbaka till
normal verksamhet igen.
Vid en jämförelse mellan 2019 och 2020 kan vi se att intäkterna för uthyrning har minskat från 38tkr
till 8tkr. Den största intäkten 2020 var det kommunala verksamhetsbidraget på 32tkr. Totala
intäkter under 2020 var lite drygt 40tkr. Största utgiften för föreningen är elkostnaden på 29tkr.
Försäkringar och underhåll uppgår till 18tkr. De totala kostnaderna uppgår till 54tkr under 2020
vilket medför ett minusresultat på 13tkr.
I balansräkningen framkommer att tillgångarna finns i byggnader, mark, maskiner och inventarier.
Den totala summan i tillgångar vid utgången av 2020 är på 252tkr.
I verksamhetsplanen för 2021 skriver föreningen att de endast kommer genomföra nödvändiga
reparationer och underhåll. I verksamheten står Trally (bilorientering), uthyrning och danskvällar
samt föreläsningar när samhällsläget tillåter. De största intäkterna räknar de med ska komma från
uthyrningar och driftstöd från kommunen. Totala intäkter på 58tkr. Totala utgifter på 61tkr.
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19. Ringsjö Trädgårdsvänner
Ansöker om: 3 000kr
Antal medlemmar: 160
Medlemsavgift: 100kr/medlem
Föregående års ekonomiska resultat: 6 800kr
Föreningen genomförde årsmöte den 12 februari. Alla handlingar har inkommit. Trädgårdsvännerna
skriver i sin verksamhetsberättelse om flera inställda aktiviteter. Fram till slutet av mars hade de
fyra träffar där temana var mormorsväxter och ympning av äldre äppelsorter, men den planerade
växtloppisen i maj ställdes in liksom öppna trädgårdar där de besöker och hämtar inspiration från
varandras trädgårdar. Under hösten 2020 genomfördes en träff på Sebbarps Planthandel och ett på
Kulturhuset Anders om Hydroponisk odling – en växande trend i av odling i stadsmiljö. En träff om
Pioner på Kulturhuset Anders genomfördes också i oktober månad.
Även i bokslutet för 2020 skriver de att medlemsavgifterna är den största inkomsten. Även inträde
på evenemang utgör en inkomstkälla. Vid utgången av 2020 fanns 64tkr i kassa och bank.
Trädgårdsvännerna avser att bedriva en trivsam och genuin verksamhet för vanliga
trädgårdsmänniskor. I verksamhetsplanen för i år står att de planerar aktiviteter med temat odling,
självförsörjning och lokalt odlade frukter och grönsaker. Föreningen arbetar för att få in fler unga
och nyinflyttade kommuninvånare. De hoppas kunna genomföra en växtloppis samt höstaktivitet
med skördemarknad och flera korta föreläsningar utomhus. De har också förhoppningen om att
kunna genomföra öppna trädgårdar. Aktiviteterna anpassas till myndigheternas
rekommendationer.
I budgeten för i år berättar de att medlemsavgifterna på 16tkr utgör den största inkomsten.
Bidraget från kommunen tas ej upp som intäkt. De största utgifterna föreningen budgeterar för är
arvode för föreläsare på 6000kr. Andra utgifter är inköp till växtloppis, lokalhyra, trycksaker
program bland annat. Totala utgifter för föreningen under 2021 är 20tkr. Föreningen räknar med att
göra ett nollresultat.

Sida

15 (18)

Datum

2021-04-18
KULTUR, ARBETE OCH FOLKHÄLSA
Kultursekreterare

20. Södra Ringsjöortens Bygdeförening
Ansöker om: 25 000kr
Antal medlemmar: 378
Medlemsavgift: 125kr/medlem
Föregående års ekonomiska resultat: 27 055kr
Södra Ringsjöortens bygdeförening har inte haft årsmöte ännu, på grund av Coronapandemin, men
detta ska gå av stapeln den 15 maj. De har bifogat verksamhetsplan och berättelse,
revisionsberättelse, balans- och resultaträkning.
Föreningen beskriver hur de hann genomföra årsmöte 2020 samt en teaterkväll innan pandemin
medförde att aktiviteterna Coronanpassades till kyrkogårdsvandringar och bygdepromenader i
Pinedalen och Hurva by. De har också fortsatt samarbetet med Gudmuntorps skola och projektet
Rolsberga förr och nu.
I bokslutet för 2020 står att de största inkomsterna kommer av medlemsavgifter på 48tkr, bidrag
från Höörs kommun på 15tkr, Färs och Frosta Hembygdsförbund har gett ett bidrag
på 12tkr. Innovationspriset från Skånes hembygdsförbund är på 7tkr. Föreningens största utgift är
för inköp av en hjärtstartare 15tkr, 11tkr för annonser inför evenemang.
Bygdeaftnar och kostnader för föredragshållare har kostat föreningen 11tkr. De totala inkomsterna
för 2020 är på 99tkr och utgifterna på 72tkr. Föreningen har totala tillgångar på 136tkr. Föreningen
har också prisats av
Skånes Hembygdsförbund och tilldelats utmärkelsen ”Innovationspristagare 2020” för sin förmåga
att ”tänka om i en annorlunda tid under en pandemi.”
I verksamhetsplanen för 2021 står att föreningen fortsätter satsa på bygdepromenader och
utforskande av Södra Ringsjöorten med gps-quiz.
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21. Tillsammans Höör
Ansöker om: 20 000kr
Antal medlemmar: 386 i nätverket. 41 betalande hittills i år.
Medlemsavgift: 50kr
Föregående års ekonomiska resultat: -2 828kr
Den 14 mars 2021 genomförde Tillsammans Höör sitt årsmöte och de har skickat in alla efterfrågade
handlingar. Föreningen har under 2020 haft fem protokollförda styrelsemöten. De beskriver att
verksamhetsåret 2020 har präglats av Corona 1 mars 2020 månad var de tvungna att stänga ner sina
inplanerade aktiviteter såsom Öppet hus, Café T (kulturkväll) läxhjälp och språkträning, trumcirklar
med mera. Även loppisen som var planerad på Nya Torg ställdes in, men en loppis kunde
genomföras i oktober i samarbete med Equmenia då de var tillräckligt många funktionärer. Från
januari till november har Corona till trots – ett stort antal olika aktiviteter ägt rum. Tillsammans
Höör medverkade på kommunens kulturmingel i februari månad och berättade om sin verksamhet.
Mindre evenemang med olika teman på resor och måleri, trumcirklar, gemenskap och fika, besök på
Café Old Fashion och Botaniska Trädgården i Lund har gått av stapeln under 2020. Bibliotekschefen
Elisabeth Hallberg besökte verksamheten och tipsade om böcker. De har under 2020 även
samarbetat med studieförbundet NBV. I november pausades den utåtriktade verksamheten på
grund av striktare restriktioner.
Under 2020 tog föreningen emot 12 feriearbetande ungdomar. I samarbete med Höörs kommun
har de också flera personer hos sig på extratjänster.
Under 2021 vill Tillsammans Höör fortsätta verka ”som en kravlös mötesplats och mötesplats för
förändring mot ökad jämlikhet och deltagandedemokrati.” På tisdagar planerar föreningen att ha
öppet för daglediga. Genom samtal och berättelser, olika föredragshållare, studiebesök och
vandringar vill de skapa gemenskap.
En tisdagskväll i månaden planerar de kulturcafé med olika föredragshållare. Pedagoger och
gymnasieungdomar erbjuder läxhjälp och språkträning. På måndagar planeras Öppen mötesplats
för ungdomar. Föreningen skriver att de gärna ser sig om komplement till Kulturgården Älvkullen
och gärna vill arbeta vidare med ungdomar, som själva ska vara delaktiga i att forma aktiviteterna.
Nattvandring, föräldraträffar och kvinnoträffar med en studiecirkel i samarbete med Kulturens
Bildningsverksamhet är på agendan. De beskriver också att de vill göra utflykter till natursköna
platser. Till sommaren 2021 vill man om möjligt återuppta loppisverksamheten på Nya Torg. De vill
även fortsätta med Feriearbetande ungdomar som bekostas av kommunen och medverka på de
kommunala arrangemangen.
I bokslutet för 2020 ser vi att den största källan till inkomst är kommunens bidrag på 20tkr. De har
också fått in strax över 3tkr på evenemang. De största utgifterna har varit lokalhyra på totalt 20tkr
och tillsammanscafé på 3tkr.
Den största utgiften för 2021 är hyran för lokalen på Mittpunkten för 35tkr. Föreningen har också
planerat ett inköp av dator och en filmkamera.
På inkomstsidan står bidrag från kommunen 20tkr, fondmedel från Färs och Frosta på 10tkr. På
bankkontot från december 2019 finns 13tkr. Föreningen räknar med att ha totala inkomster på 56tkr
och utgifter på 54tkr 2021. Tillsammans Höör skriver att de behöver det kommunala bidraget för att
finansiera mötesplatsen.

22. Tjörnarps Sockengille
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Ansöker om: 10 000kr
Antal medlemmar: 147
Medlemsavgift: 100kr/medlem
Föregående års ekonomiska resultat: 6 916kr
Tjörnarps sockengille har under innevarande år inte haft något årsmöte på grund av pandemin. De
har skickat in handlingar från föregående års årsmöte och konstituerande styrelsemöte. Under 2020
så hade de tre sammanträden och årsmöte den 26 september. Sockengillet har under det gångna
året arbetat med underhåll och förbättringsarbete av vandringslederna samt underhållsarbete i och
kring ringugnen. I februari var de funktionärer vid Tjörnarparen ultra trail. Den 12 augusti anordnade
de sommarkväll vid ringugnen med Höörs församling. Övriga aktiviteter som de brukat anordna har
blivit inställda på grund av pandemin.
Planerna för 2021 är fortsatt beroende av pandemin. Sockengillets huvuduppgift är att tillvarata
sockenbornas gemensamma intressen i kontakt med medlemmarna, kommunen och myndigheter.
Syftet är att skapa sammanhållning och goodwill i bygden. Valborg, Midsommar, gökotta,
föreläsningar, visningar av ringmuren och by -och skogsvandringar brukar vara stående inslag.
Sockengillet skriver att det är osäkert när de kan genomföra sådana aktiviteter igen – men skriver
att pandemin samtidigt haft till följd att fler har upptäckt Tjörnpars möjligheter till friluftsliv i skog
och nära sjö. Ofta är det människor på vandringslederna eller vid grillplatserna. Engagemanget i
Tjörnarparen ligger också nere vilket innebär ett inkomstbortfall för föreningen i år. Föreningen
räknar också med färre medlemmar under året. De fasta kostnaderna kvarstår dock för lokaler,
försäkringar och underhåll för vilket föreningen söker bidraget på10tkr. Den summan och
medlemsavgifter på 7500kr täcker årets utgifter. Den största utgiften på 7000kr är aviserad till
underhåll och utrustning.
Från bokslutet 2020 kan vi se att Sockengillet 13tkr i medlemsavgifter och 55 tkr i bidrag för västar.
Från kommunen erhöll man 7000kr i verksamhetsbidrag. Intäkter för föreningen under 2020 har
varit på 98tkr; utgifter på 32tkr. Föreningen beskriver dock att avgiften för västarna hamnade på
2021, men egentligen skulle ha varit på 2020 och påtalar att resultatet därför inte är rättvisande. På
banken finns totalt 104tkr vid slutet av 2020.

Föreningarna ansöker om totalt 423 500kr
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