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Styrelsen för Insamlingsstiftelsen Fogelstad får härmed avge årsredovisning för 
räkenskapsåret 2020. 
 
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 
 
 
 
 
Förvaltningsberättelse 
 
Verksamheten  
 
Allmänt om verksamheten 
Stiftelsen är en insamlingsstiftelse.  
Stiftelsen har sitt säte i Katrineholm, Södermanlands län 
 
Styrelseledamöter:   
Jenny Skarstedt, t o m 2020-08-27, ordförande, t o m 2020-06-23 
Aygül Lale Kabaca, t o m 2020-06-30 
Alva Uddenberg, t o m 2020-06-30 
Marie Ericsson 
Charlotte Signahl, suppleant t o m 2020-06-03, ledamot fr o m 2020-06-03 
Sofia Karlsson, fr o m 2020-06-04 
Tjia Torpe, fr o m 2020-06-04, ordförande fr o m 2020-06-23 
Maria Johansson, fr o m 2020-08-27 
Edda Manga, fr o m 2020-08-27 
Alexandra Mörner, fr o m 2020-08-27 
Canan Yasar, fr o m 2020-08-27 
Anna Magnusson, Vänföreningen Fogelstad, adjungerad fr o m 2020-06-14 
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Insamlingsstiftelsen stiftades av Isabella Hermelin, Charlotte Signahl och Clara Waller 
och påbörjade sin verksamhet under våren 2019. Det första målet var att köpa 
Lilla Ulfåsa, fastighetsbeteckning Katrineholm Lida 4:14, det hus där den 
Kvinnliga Medborgarskolan bedrivit verksamhet åren 1925 - 1954, en viktig verksamhet 
för demokratiutvecklingen i Sverige.  
 
När fastigheten, som skolan bedrivits i, lades ut till försäljning i december 2018 
startade ett nationellt folkrörelsearbete digitalt, för att möjliggöra ett köp av 
fastigheten. Insamlingsarbetet nådde inte ända fram men Agneta Wallin köpte då 
fastigheten, med intentionen att sälja till Insamlingsstiftelsen. Därmed 
gavs Insamlingsstiftelsen en tidsfrist, för att kunna samla in medel i syfte att kunna köpa 
fastigheten så snart det var möjligt. 
 
Främjande av ändamålet 
 
När köpet av fastigheten var genomfört, inredde och möblerade insamlingsstiftelsen 
nedervåningen i Lilla Ulvåsa, så att huset omedelbart kunde användas som möteslokal och 
för nio övernattande gäster. 
Huset har upplåtits under juli-oktober för flera grupper som arbetat med olika kulturella och 
feministiska projekt. Teater K genomförde en flera dagar lång workshop om en blivande pjäs 
om demokrati. En grupp som sökte inspiration till sin forskning om folkbildning, en grupp 
som arbetar med ett koreografiskt projekt och en grupp som förberedda ett samnordiskt 
konstprojekt lånade i olika omgångar Lilla Ulfåsa. En grupp kom för att besöka en av ”big 
five” i en feministisk safari.  
Vänföreningen har anordnat föreningsmöte i huset och dessutom anordnat två 
trädgårdsdagar. Ett flertal medlemmar i Vänföreningen har haft informella möten och 
övernattat i huset. 
Insamlingsstiftelsen har haft styrelsemöten i huset och dessutom anordnat möten med 
hjälpsamma, engagerade personer från trakten samt med potentiella donatorer.  
Fr o m slutet av oktober har huset inte kunnat användas av grupper p g a den andra 
pandemivågen.    
 
 
Väsentliga händelser under räkenskapsåret 
Under våren 2020 har Advokatfirman Glimstedt Östergötland KB bistått 
Insamlingsstiftelsen och säkerställt att köpet av fastigheten nu har genomförts. 
 
Den 9 juni 2020 skrevs köpeavtalet för fastigheten Lilla Ulfåsa under av tidigare ägare 
och Insamlingsstiftelsen Fogelstad. Köpeskillingen för fastigheten uppgick till 7 miljoner 
kronor och dessutom utbetalades ersättning till ägaren för uppkomna kostnader, bland 
annat ränteskillnader och lösen av lån 590 268 kronor, samt Stiftelsens kostnader för 
pantbrev och lagfart 206 640 kronor.  
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Många gåvor i olika storlekar har inkommit till Insamlingsstiftelsen. En större gåva om 
1 000 000 kr har skänkts av en privatperson för att köpet skulle kunna genomföras. 
Ytterligare medel om 600 000 kronor har lånats, utan räntekostnader, av två 
privatpersoner och en organisation. Dessa lån ska amorteras inom två år. En första 
amortering om 100 000 kronor gjordes i november 2020. Resterande finansiering är 
upptaget lån hos Sörmlands Sparbank, 5 400 000 kronor och insamlade medel 1 005 
608 kronor.   
 
Ett arbete med renovering av Lilla Ulfåsa prioriterades. Ansökningar om projektmedel 
för renovering skrivs samt kontakter med byggnadsvårdshistoriker har inletts. 
Kontakter tas med potentiella donatorer och sponsorer. Vi har mottagit en donation på 
100 000 kronor för renovering av rökgångar och några av de 18 kakelugnarna i 
fastigheten. Fastighetens undermåliga sanitetsporslin kan bytas ut tack vare två 
donatorer. 
 
Månadsgivare värvas med målet att den vägen täcka insamlingsstiftelsens löpande 
kostnader för fastigheten. Återkoppling till den folkrörelse som engagerat sig i  
Lilla Ulfåsas öde, både ekonomiskt och emotionellt, sker via bland annat facebooksidor 
och hemsida och via månatliga nyhetsbrev.  
 
Ett nära samarbete med Vänföreningen Fogelstad samt Kulturföreningen Fogelstad och 
Musikteaterföreningen Fogelstad, för att utveckla verksamheten i fastigheten, har 
intensifierats.  
 
 
Resultat och ställning 

Årsöversikt (Tkr) 2020 2019   

Totala intäkter 1 272 2 350   

Årets resultat    719 1 413   

Soliditet 26,7 %  95 %   

     

För definitioner av nyckeltal, se Not 1 Redovisningsprinciper. 
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Stiftelsens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och 
balansräkning. 

 
 
 

Resultaträkning  

Belopp i kr Not 2020-01-01-  2019-01-01-  
  2020-12-31  2019-12-31  
 
Intäkter 
Erhållna gåvor 

  
 

152 944 

  
 

1 272 815 

 

Erhållna Bidrag/Donationer  1 100 000  1 077 182  
Övriga intäkter  19 800  -  
  1 272 744  2 349 997  

Rörelsens kostnader 
Övriga externa kostnader 

  
-427 134 

  
-937 115 

 

Personalkostnader  -2 020  -  
Av- och nedskrivningar av materiella och      

immateriella anläggningstillgångar  -62 093  -  
Rörelseresultat  781 497  1 412 882  

Resultat från finansiella poster 
Räntekostnader och liknande resultatposter 

  
-62 607 

  
- 
 

Resultat efter finansiella poster  718 890  1 412 882  

Resultat före skatt  718 890  1 412 882  

Årets resultat  718 890  1 412 882  
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Belopp i kr Not 2020-12-31  2019-12-31  
 
TILLGÅNGAR 

     

Anläggningstillgångar      

Materiella anläggningstillgångar 
Byggnader och mark 

 
2 

 
7 751 015 

  
- 
 

Summa materiella anläggningstillgångar  7 751 015  -  

Summa anläggningstillgångar  7 751 015  -  

Omsättningstillgångar 
     

Kassa och bank 
Kassa och bank 

  
226 880 

  
1 486 158 

 

Summa kassa och bank  226 880  1 486 158  

Summa omsättningstillgångar  226 880  1 486 158  

SUMMA TILLGÅNGAR  7 977 895  1 486 158  

 
Belopp i kr Not 2020-12-31  2019-12-31  

 
EGET KAPITAL OCH SKULDER 

     

      

Eget kapital vid räkenskapsårets ingång  1 412 881  -  
      

Årets resultat  718 890  1 412 882  

Eget kapital vid räkenskapsårets slut  2 131 771  1 412 882  

Långfristiga skulder 
Övriga långfristiga skulder 

  
5 538 000 

  
- 
 

  5 538 000  -  

Kortfristiga skulder      
Leverantörsskulder  124  73 277  
Övriga kortfristiga skulder  308 000  -  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter  -  -1  
  308 124  73 276  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER  7 977 895  1 486 158  
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Noter 
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 
 
 
Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd (BFNAR 2016:10) om årsredovisning i mindre 
företag.  
 
 
Värderingsprinciper mm 
 
Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärdet om inget 
annat anges nedan. 
 
Anläggningstillgångar 
Materiella och immateriella anläggningstillgångar är redovisade till anskaffningskostnad 
med avdrag för planmässiga avskrivningar baserade på en bedömning av tillgångarnas 
nyttjandeperiod. 
Följande avskrivningstider tillämpas: 
 
Byggnad     50 år 
Inventarier        5 år 
 
På mark görs ingen avskrivning. 
 
 
 
Nyckeltalsdefinitioner 
Soliditet (%) 
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten 
skatt) i procent av balansomslutning. 
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Not 2 Byggnader och mark  
2020-12-31 

  
2019-12-31 

 

Ackumulerade anskaffningsvärden     

-Nyanskaffningar 7 813 108    

Vid årets slut 7 813 108    

Ackumulerade avskrivningar     

-Årets avskrivning -62 093    

Vid årets slut -62 093    

Redovisat värde vid årets slut 7 751 015    

Varav mark     

Ackumulerade anskaffningsvärden 1 603 824    

Redovisat värde vid årets slut 1 603 824    

 
 
 
Ställda Säkerheter 
 
   2020-12-31  2019-12-31 
 
Fastighetsinteckning   5 400 000     Inga  
 
 
 
 
Kommande händelser 
Vi har goda förhoppningar om att få ansökta medel från Länsstyrelsen och 
Riksantikvarieämbetet för att kunna renovera taket, skorstenarna, den blinda glasverandan och 
för att anordna brandevakuering från första våningen, samt en ramp och en RWC för ökad 
tillgänglighet och användbarhet. 
 
I augusti planerar vi att anordna en Rösträttsfestival, för att fira att kvinnor fått rösta i 100 år. 
Detta var den stora hjärtefrågan för Fogalstadkvinnorna och orsaken till att Fogelstad Kvinnliga 
Medborgarskola startade en gång i tiden. Denna festival arrangeras i samarbete med 
Vänföreningen-, Kulturföreningen- och Musikteaterföreningen Fogelstad. 
 
Stockholm 2021-03-23 
 
 
Tjia Torpe 
ordförande 
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Marie Ericsson Maria Johansson   Katja Finger 
 
 
Edda Manga Alexandra Mörner Charlotte Signahl 
 
 
Canan Yasar 
 
  
 
 

Min revisionsberättelse har avlämnats 

Stockholm 2021 -   -   

 

Anna Wretholm 
Auktoriserad Revisor 
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