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för Fattigstugans tomtmark till Fortifikationsverket
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på Grytholmen,
ochhus
distribution
av Musköservering.
bladet
(4 nr á 800 ex.)
92.500 kr
•Administrativa
Midsommarafton.
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Servering, lotterier, bokförsäljning
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92.000 94.000:22
101.000
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Kostnader
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Kostnader
El
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21.800
Flytt Fattigstugan		
39.538		
44.160
Årets resultat
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SUMMA		124.990:62		
159.371:44
administration
Övriga
utgifter
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Förslag
till balanserad 25
Musikunderhållning/kaffeservering
och 27 mellan 18-21 på Grytholmen
budget
för 2018
Manusstopp för Musköbladet nr 3 den 30
Kostnader
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Musikunderhållning/kaffeservering

museum till Tornberget
1.400 kr
Elkostnader för Friluftsmuseet 9.000 kr
Försäkringskostnader
6.900 kr
Medlemsavgift
på Grytholmentill Stockholms läns hemMusköbladet nr
3 distribueras
till
med- kr
bygdsförbund
470x27
kr
12.690
lemmarna
Medlemsavgift
Sörmlands hembygdsförbund, stödjande medlem
450 kr
Augusti och distribution av MusköTryckning
Hembygdsdag
på Grytholmen
den 5
bladet
(4 nr á 800
ex.)
102.000
kr
med start klockankostnader
9
Administrativa
(arkiv, foto,
porto, kontorsmaterial)
5.000 kr
September
Underhållskostnader
på byggnader
Manusstopp för Musköbladet nr 420.000
den 30 kr
Totalt
157.440 kr
Oktober
Föreningsdag/arbetsdag på Grytholmen
den 13 från kl. 10.00, samkväm
Intäkter
Musköbladet nr 4 distribueras 101.000
till med- kr
Medlemsavgifter
lemmarna
Lösnummerförsäljning
och stödjande

annonser i Musköbladet
34.000 kr
Novemberlotterier, bokförsäljning
Servering,
Höstmöte på Grytholmen med 8.000 kr
ljusstöpning/smedjan
den 3från
mellan
Sökt
verksamhetsbidrag
kulturför10-15
valtningen
14.440 kr
Totalt
157.440 kr

December
Manusstopp förMuskö
Musköbladet
1 den 2017
31
den 3 nr
oktober
Motioner till årsmötet senast den 15/2

måndagar och
mellan 18-21
Hyresavgift
föronsdagar
Grytholmens
frilufts-

15
9

