2021-08-31

INGMARSÖ KULTURLANDSKAP
&
NORRGÅRDENS LANTBRUK
Informationsbrev 3, 2021.
Hej alla vänner av Ingmarsö.
Efter utskicket av vårt förra informationsbrev har vi fått lite frågor. Det är
ett gott tecken på att informationen har nått ut och det tycker vi är bra!
Vi är angelägna om att den information vi skickar ut är tydlig och
beskrivande varför vi här förmedlar frågorna vi fått och de svar vi givit.
Frågor om hur vi arbetar och hur vi uttrycker oss i den information
vi går ut med.
Svar: Ja det är inte lätt, varken att driva utveckling eller att kommunicera
om det. Vi gör så gott vi kan. Vi ska försöka bättra oss och det är skönt
att så många ändå är måna om det vi jobbar för, målet, att hålla
Ingmarsös landskap öppet och levande.
Frågor om Norrgårdsstiftelsens styrelse, dess val och
sammansättning, liksom dess ekonomiska redovisning och
öppenhet:
Svar: Grunden för svaret är att stiftelser inte är som föreningar. Det går
läsa mer om på Wikipedia
https://sv.wikipedia.org/wiki/Stiftelse

I Norrgårdsstiftelsens stadgar, som vi bifogar här, framgår det hur
styrelsen är sammansatt och väljs. Sammanfattningsvis står där
 Styrelsen ska bestå av högs nio ledamöter och högst två
suppleanter
 I-ö Byalag och Ö-åkers Kommun utser en ledamot och en
suppleant
 Övriga ledamöter skall vara medlemmar av I-ö Byalag och utses av
stiftarna gemensamt
 Ledamöterna utses för en tid av högst tre år i sänder
 Förvaltnings- och räkenskapsår är kalenderår

 Stiftelsen upprättar förvaltningsberättelse och årsredovisning för
varje år
 Förvaltningsberättelse och räkenskaper granskas av utsedd och
auktoriserad revisor.
Tilläggas kan att vi varje år, vid Byalagets årsstämma dit alla
Ingmarsöbor inbjuds att delta, redovisar det gångna årets verksamhet
och ekonomi.
Norrgårdsstiftelsens årsredovisningar är, liksom de flesta stiftelser,
offentliga handlingar.
Allt styrelsearbete sker ideellt, utan någon form av arvode.
Frågor om ekonomi, och de frivilliga bidrag vi får in till ”Hattes
Ladugård” och Ingmarsö Kulturlandskap
Svar: Ja, det stämmer att det senaste info-brevet innehåller ”Ytterligare
raggningskoncept”. Vi behöver nämligen ytterligare pengar för att
finansiera ladugårds-bygget, så enkelt är det. Det saknas pengar och vi
måste säkra att bygget kan gå i gång i vinter för att stå färdigt till nästa
höst.
Alla kan känna sig trygga med att de insamlade medlen, märkta med
”Hattes Ladugård” oavkortat går till projekteringen och bygget av ”Hattes
Ladugård” med dess kringutrustning.
Det finns även andra pengar i stiftelsen, till exempel frivilliga bidrag som
ges för den slåtter vi hjälpt till med och de frivilliga bidrag i övrigt som
inkommer till Ingmarsö Kulturlandskap. Dessa använder vi bland annat
till att underlätta för fåren, drivmedel och omkostnader för de
införskaffade maskinerna etc.
De pengar som kommer in till Ingmarsö Kulturlandskap använder vi i sin
tur oavkortat till allt som berör det projektet.
”Hattes Ladugård” och Ingmarsö Kulturlandskap har i Stiftelsens
bokföring varsina separata konton och hanteras med hjälp av Stiftelsens
revisor.
Allt arbete vi lägger ner på Ingmarsö Kulturlandskap och ”Hattes
Ladugård” sker ideellt, utan någon form av arvode.
Fråga om Björn Carlsons testamente:
Svar: Av förklarliga skäl har vi ingen kännedom om Björn Carlsons
testamente.
Norrgårdsstiftelsen har en överenskommelse med Björn som säger att
den arrendator som utses av Stiftelsen åtar sig att sköta om fam.
Carlsons marker, vilket är villkoret för donationen av det nya
boningshuset.

Formerna för hur markerna ska skötas är i övrigt en överenskommelse
mellan fam. Carlson och arrendatorn.
Fråga om kostnaderna för Hushållningssällskapet:
Svar: Hushållningssällskapet har vi tagit hjälp av för att klara av allt
arbete och alla formaliteter som krävs för genomförandet av projektet
och som vi inte klarar av på egen hand.
Vi har en undertecknad överenskommelse med dem, baserat på deras
offert.
Deras timkostnad för nedlagd arbetstid är 1080:-/ timme, exkl. moms och
för resor 650:-/ timme exkl. moms. Totalt ordervärde är 64 800:- exkl.
moms och resekostnader.
Efter varje arbetsinsats ger de oss en delredovisning och ev.
tillkommande arbete sker efter godkännande av oss.
Kostanden för Hushållningssällskapets insatser finns med i den
budgetkalkyl vi har upprättat för projektet.
Med svaren ovan hoppas vi de frågor och funderingar vi har fått är
besvarade och ev. ytterligare frågor tar vi naturligtvis gärna emot och
försöker besvara efter bästa förmåga.
Se kontaktuppgifter nedan
Bästa hälsningar
Norrgårdsstiftelsen - Ingmarsö Kulturlandskap – Norrgårdens
Lantbruk
Kontaktpersoner: Kjell Torlén, kjell@torlen.se, 070–5293032.
Bertil Ågren, bertil.e.agren@gmail.com, 073–5667253.
Ulf Hedqvist, ulfhedqvist@hotmail.com, 070–8770343

Bankgiro (Norrgårdsstiftelsen) 5814-7828
Swish (Norrgårdsstiftelsen) 1230951475
Ange ert namn, fastighetsbeteckning och märk
betalningen med ”Hattes Ladugård”.

