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Förvaltningsberättelse

 Styrelsen för Mäster Olofsgården, 802006-0730, får härmed avge årsbokslut för räkenskapsåret 2019.
 Styrelsen har haft 7 stycken styrelsemöten under året.

Verksamheten

 Vårt uppdrag som hemgård - det här finns vi till för
 Mäster Olofsgården är en hemgård som grundades 1931 och är placerad i Gamla Stan i Stockholm.
 Personer från hela Storstockholm välkomnas till olika aktiviteter. Totalt har Mäster Olofsgården mer än
 40 000 besök per år.

 Hemgårdsrörelsen har sina rötter i England där den tidiga industrialismen i mitten av 1800-talet
 skapade stora sociala utmaningar vid inflyttningen från landsbygden till städerna. Sociala skyddsnät
 saknades och hemgårdarna skapades utifrån behovet och erbjöd socialt engagemang och
 gemenskap.

 Mäster Olofsgården är medlem i IFS (International Federation of Settlements and Neighborhood
 centers) och har därigenom en röst i FN och är en av Stockholms sex hemgårdar. Uppdraget sedan
 starten är att som hemgård ge människor oavsett social och etnisk bakgrund, ålder och
 förutsättningar, en möjlighet att mötas. Detta gör vi genom att erbjuda en öppen och välkomnande
 hemgård med engagerad personal, medlemsföreningar, volontärer, kreativ och professionell
 verksamhet samt ändamålsenliga lokaler. Verksamheten är politiskt och religiöst obunden och har en
 tydlig kulturell profil. 

 Mäster Olofsgårdens vision är ett samhälle där alla människor känner sammanhang, utvecklas och är
 delaktiga. Vårt syfte är att ge människor möjlighet att känna gemenskap, växa, samt att känna
 delaktighet och engagemang.

 Aktiviteter året runt
 Mäster Olofsgården erbjuder en bred verksamhet från 10 år och uppåt. För barn och ungdomar, 10 -
 17 år, erbjuds alla vardagar i veckan fritidsklubb  och fritidsgård. Äldre ungdomar och unga vuxna
 välkomnas till Dörren,som består av 8 kostnadsfria kreativa ateljéer. Därutöver välkomnas alla till
 Mäster Olofsgårdens egen kursverksamhet: Kroki, Textilverkstad, Seniorgympa, liksom
 kursverksamheten  som erbjuds genom samarbetspartners och externa kursanordnare som hyr
 lokaler på Mäster Olofsgården. Därutöver har Mäster Olofsgården 16 medlemsföreningar med vilka vi
 har aktivitets- och lokalsamverkan.

 Årliga evenemang
 Mäster Olofsgården ordnar varje december en levande julkalender  i Gamla stan - en fantastisk
 kulturupplevelse med 24 föreställningar fram till jul. På Kulturnatten i april välkomnas alla till en helkväll
 med aktiviteter och uppträdanden för alla ådrar. MO-loppet  i september är ett spring-lopp för stora och
 små genom gränderna i Gamla Stan.

 Attraktiva lokaler
 Mäster Olofsgården är en viktig resurs för föreningsverksamheten i Stockholm genom att vi kan hyra
 ut attraktiva lokaler för såväl regelbundna som enstaka kulturaktiviteter och möten, i Mäster
 Olofsgårdens fina hus på Svartmannagatan 6 i Gamla Stan.
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 Positiv verksamhetsutveckling och utmaningar under 2019 
 Hemgården har under 2019 varit fylld av aktiviteter varje dag, kväll och helg. Antalet besök på Mäster
 Olofsgården för att delta i någon form av verksamhet uppgår till cirka 4000 per månad.

 Under 2019 har vi arbetat vidare med målet att Tryckeriet ska fyllas med verksamheter även under
 dagtid och utgöra hjärtat på Mäster Olofsgården, för att knyta ihop Mäster Olofsgårdens olika
 verksamhetsgrenar i enlighet med vår strategiplan. Under hösten 2019 fattades beslut om att flytta
 Mäster Olofsgårdens entré till Tryckeriet.

 Mäster Olofsgården har haft en administrativ utmaning med att lösa underbemanning, stressig
 arbetsmiljö och splittrade roller. Genom nyanställning av en person från och med januari 2020, vilket
 möjliggörs genom bidrag från Mäster Olofsgårdens Stiftelse, kommer dessa frågor till stor del få en
 lösning. Det omfattande arbetet med att ta emot besökare och sköta bokningar läggs på en person,
 vilket kommer leda till att underbemanningen blir avhjälpt, den stressiga arbetsmiljön med ideliga
 besökare (nyckelhämtningar, bokningsförfrågningar, bud etc.) kan styras bort från övrig
 kontorspersonal, och rollfördelningen tydliggörs. Under år 2020 kommer, i enlighet med strategiplanen,
 fortsatt fokus att läggas på hållbarhet för hemgårdens personal.

 Verksamhetschef Lisa W. Hellberg sjukskrevs i början av oktober 2019. Från den 1 december 2019
 beslutade styrelsen att Anna Jarrick och Elin Johansson Krantz (delat ledarskap) ska vikariera för Lisa
 under tiden som hon är sjukskriven. Vid årsslutet var Lisa fortsatt sjukskriven fram till 31 januari 2020.

 Den 29 maj 2019 avslutades det strategiarbete som pågått sedan början av 2018 och resulterade i en
 3-årssstrategi för Mäster Olofsgården. Strategin innehåller vision, syfte, värdeord, kort beskrivning av
 Mäster Olofsgården, nulägesanalys och slutligen tre-årsmål för Mäster Olofsgårdens verksamhet.
 Målen är uppdelade i fyra kategorier: 

 1.     Stabil finansiering 
 2.     Attraktiv verksamhet 
 3.     En hållbar organisation 
 4.     En tydlig identitet. 

 Vi har under hösten börjat implementera strategin i praktiken bland annat som underlag för
 arbetsmöten, i kommunikationen utåt och vid prioriteringar av samarbeten. 2020 års verksamhetsplan
 utgår helt från de fyra målen. Syftet är att strategin och verksamhetsplanen skall användas som
 lättillgängliga arbetsverktyg inom våra olika verksamhetsgrenar. 

 Ekonomi
 Resultat för verksamhetsåret 2019 är ett överskott på 342 351 kr. Under året har vi tillsammans
 fortsatt arbetet med att skapa tydliga ekonomiska rutiner bland annat gällande handkassor och
 minskad kontanthantering. Under 2019 minskade bidragen med 34 000 kr i jämförelse med
 föregående år. Intäkterna för lokaluthyrning ökade däremot med 75 000 kr. Personalkostnaderna har
 gått ner med 792 000 kr i jämförelse med 2018. Detta beror på att vi har varit underbemannade på
 kontoret under året samt omorganisationen för barn- och ungdomsverksamheten. 

 Vi tackar följande organisationer för generösa bidrag:
 Föreningen Stockholms Hemgårdar, Gamla stans Rotaryklubb, Gertrud och Ivar Philipsons stiftelse,
 Gålöstiftelsen, Helene Petres Stiftelse, Håkanssons fond, Konung Oscar II och Drottnings Sophias
 Guldbröllopsminne, Kronprinsessan Margaretas Minnesfond, Mäster Olofsgårdens Bidragsfond,
 Lagervalls Stiftelse, Prins Carl Gustafs Stiftelse, Stiftelsen Mäster Olofsgårdens hemgård, Stockholms
 Domkyrkoförsamling, Stockholms Domkyrkoförsamlings lokalförening för barn och ungdomsarbete,
 Storkyrkan, Stockholms kulturförvaltning, Stockholms äldreförvaltning, Sällskapet Makarna Malmqvists
 Minne, Södermalms stadsdelsnämnd, samt Stiftelsen Oscar Hirsch.



Mäster Olofsgården  3(8)
802006-0730

 Barn och ungdom
 Fritidsklubben och Fritidsgården erbjuder kulturella aktiviteter inom drama- och teaterverksamhet,
 musikverksamhet, dans-, idrott- och gymnastikverksamhet samt bild- och formprojekt. Sammanlagt
 erbjuds aktiviteter under ca. 42 veckor per år, dag- som kvällstid. 

 Den kreativa inriktningen med musik, drama och skapande har fortsatt under året. Två av Dörrens
 pedagoger har haft skapande verkstad och musikproduktion några timmar på fritidsklubben varje
 vecka. Förutom att det höjt kvalitén på Mäster Olofsgårdens fritidsklubb så har samarbetet över
 verksamhetsgrenarna inom hela organisationen förbättrats vilket förenklar för barn och unga att gå
 vidare i Mäster Olofsgårdens verksamhet när de blir äldre. Under året har vi genomfört många
 aktiviteter bland annat museibesök, olika parklekar, bio, laserdome och bowling. Detta har varit möjligt
 tack vare bidrag från olika bidragsgivare. 

 Under vårterminen 2019 bestod barn och ungdomsverksamheten av tre avdelningar riktade till olika
 åldersgrupper: MO fritidshem för barn 6 - 9 år, MO fritidsklubb 10 - 12 år och MO fritidsgård för
 ungdomar 12 - 17 år. Tillsammans var 120 barn inskrivna. (2018: 125 st.)

 Efter beslut att från och med höstterminen 2019 lägga ner fritidshemmet för åldern 6 - 9 år
 koncentrerades barn- och ungdomsverksamheten på de två kvarvarande avdelningarna: fritidsklubb
 10 - 12 år och fritidsgård 11-17 år. Fritidsklubben hade 100 st. inskrivna barn under året (2018: 131),
 främst från Storkyrkoskolan och Europaskolan men även många barn från andra skolar på
 Södermalm.

 Fritidsgården (tisdag - fredag) är en öppen verksamhet med besök från hela Stockholm stad. Det var
 25 - 35 besök per vecka under vårterminen och 60 - 65 besök per vecka under höstterminen. (2018: i
 genomsnitt 40 besök per vecka). Nytt från höstterminen var att vi erbjöd 11-åringar att gå på
 fritidsgården mellan 17:00 - 19:00 tisdag-fredag. De äldre ungdomarna var välkomna kl.17:00 -21:00
 tisdag-torsdag och kl. 17:00 - 22:00 fredag.

  

Skapande verkstad med fritidsklubben Konstvernissage med fritidsklubben.
på innergården.

 Dörren
 Dörrens syfte  är att tillgängliggöra kreativitet och kultur  för alla i åldrarna 16 - 25  samt främja
 integration och social inkludering i samhället. Dörren jobbar aktivt för att tillgängliggöra kreativt
 skapande. Tack vare låga trösklar där allt är gratis, utan krav på tidigare erfarenhet, flexibel
 medlemshantering och engagerade och personliga ledare - nås vi av unga från olika områden, med
 varierad social bakgrund, etnicitet, ålder, sexuell identitet, religion, funktionalitet och konstnärlig
 erfarenhet. Verksamheten välkomnar ett stort antal nyanlända svenskar. 2016 erhöll Dörren
 Stockholms stads Nelson Mandela pris. Priset instiftades i syfte att belöna och uppmärksamma goda
 initiativ i arbetet för en mer öppen och integrerad stad.
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 Under året har Dörren erbjudit åtta olika kreativa ateljéer varje vecka: musikstudio varje dag - både
 öppen studio och möjlighet till att boka tid tillsammans med musikproducent - samt teater, film, foto,
 podcast, kör, dans och konst en gång i veckan. Alla ateljéerna leddes av professionella kulturutövare
 och konstnärer. Tanken är att genom kreativa ämnen väcka ungdomars lust och engagemang och
 därigenom öka deras självkänsla och självförtroende. Utöver det kreativa skapandet så är Dörren en
 viktig plats för social gemenskap. Så här svarade två av Dörrens medlemmar på frågan: varför
 kommer du till dörren?

 Dörren är en plats där man känner sig välkommen, en träffar många trevliga människor och det är en
 plats där man kan skapa nätverk om en vill. En kan utvecklas och får ses, höras och ha roligt
 tillsammans med andra. Det är en plats som möjliggör mycket nytt för de nya i landet. En dröm kan
 förverkligas på Dörren.
                     
 Jag kommer för att träffa ni människor och lära mej mer svenska

 Citat: Dörrenmedlemmar vt och ht 2019

 Dessutom var Dörren öppen från 13.00 och bemannad mellan kl.16-18 måndagar - torsdagar för
 information, hjälp att få kontakt med andra organisationer, för fika och gemenskap. Utöver ateljéerna
 har vi anordnat Dörren till arbetslivet, februarifest med öppen scen, Sommarpicknick och Creative
 camp, ett kreativt dagläger under fem dagar. Många nya unga hittade till Dörren genom lägret. 

 Dörren tog emot i genomsnitt två studiebesök i månaden under året, från olika skolor och
 organisationer. 

 Elva stycken ungdomar påbörjade egna kulturprojekt under 2019 genom kulturstöd för unga.
 Fotoutställning, körkonsert och skateevent är några exempel. 

 Under 2019 har vi haft  2 525 besök (2018: ca 2 300 besök) av  ungdomar från hela Storstockholm.  916
 personer var medlemmar på Dörren i slutet av 2019 (2018: 627 st.). Vi fick 289 nya medlemmar under
 året (2018: 226 st.).

 Många av de ungdomar som kom till Dörren befinner sig i utanförskap. Ungefär 15 procent kommer
 från utsatta/särskilt utsatta områden (Polisens lista). 

 Flera har utmaningar i form av neuropsykiatriska diagnoser, har hög skolfrånvaro, är nyanlända, har
 HBTQI-identitet och/eller har svåra hemförhållanden. 

 Att Dörren finns som ett kontinuerligt projekt på Mäster Olofsgården ser vi som mycket positivt då
 Dörrens ungdomar får del av ett större sammanhang. Våra projekt och evenemang bidrar med nya
 kontakter, samarbeten och möten med olika åldrar och bakgrunder, vilket främjar integration och social
 inkludering i samhället. 

 Samarbeten under året: Språkintroduktionsprogram, Unga berättar (kulturskolan), Art Movement, Aim,
 Stadsmissionen för tjejer, Peaceworks, Black sheap, Jobbtorg Unga globen, Kulturförvaltningen, KFU,
 Unga kvinnors vän, Baba och Ny Start Stockholm, för att nämna några. Varje vecka under året har vi
 samarbetat med organisationen  Songlines Stockholm  som har haft instrumentkurs hos oss på
 tisdagarna.

   

Dörren Dörrens - Creative Camp- i juli Dörrens fotoateljé i Snösätra
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 Mäster Olofsgårdens egen verksamhet
 Krokin  som vi anordnar i stora salen två dagar i veckan (måndagar och onsdagar) har haft i snitt 20
 deltagare/ tillfälle. Inför höstterminen 2019 bytte vi måndagstiden för Krokin från kvällstid till
 eftermiddagstid efter önskemål från kursledaren. Bytet har inneburit en viss minskning av deltagare. 
 Seniorgympan  på tisdagarna i spegelsalen har blivit mer och mer populär, mot slutet av höstterminen
 2019 önskar ledaren ett extra tillfälle i veckan för att få plats med alla deltagare, som ibland blir upp till
 16 personer, kul! 
 Vi startade  Öppen textilverkstad  i mitten av mars 2019 under tisdagar och onsdagar kl. 13.00 - 16.00
 i Tryckeriet. Textilverkstaden leds av en textillärare och konstnär. Vår öppna textilverkstad är gratis och
 för alla åldrar. 
 Pingis :  Seniorer från medlemsföreningen SFP spelar pingis med barnen på fritids en eftermiddag per
 vecka. 

 Vi frågade våra kursbesökare om de kunde beskriva Mäster Olofsgården med  ett ord:
 Härlig känsla av liv, rörelse och kreativitet genom huset      
 kultur 
 härlig miljö, en plats att värna om
 själ, historisk miljö                
 Toppen med mötesplats mitt i stan          
 hemtrevligt
 Citat från kursdeltagare 2019

    

Öppen kroki Öppen textilverkstad Seniorgympa Pingis
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 Projekt 2019
 Kulturnatt Kontrast  den 27 april 2019 blev mycket lyckad, med ett stort utbud av kultur, underhållning
 och prova-på-workshops, i syfte att visa upp vad som pågår normalt under året på Mäster
 Olofsgården. Gården sjöd av liv både inomhus och på innergården från kl.18.00 fram till 24.00. Under
 hela kvällen arbetade personal samt 45 volontärer. Volontärerna var personer från våra
 medlemsföreningar, boende i Gamla stan samt barn och ungdomar från MO fritids och Dörren.
 Dessutom innehöll programmet 11 akter där de medverkande ställde upp utan ersättning. Nytt för i år
 var att vi hade de flesta scen-akter utomhus, volontärer som skötte sociala medier, och mer fokus på
 att lyfta alla Mäster Olofsgårdens delar. Ett resultat av detta var att fritidsgårdens fick mycket fler
 besökare än tidigare år. 2 460 personer besökte Mäster Olofsgården under kvällen. (2018: 3062
 besök). 

 Roligt med alla volontärer som möttes och hade kul från olika bakgrund.
 Härligt att vara med på en sån tomteverkstad av kreativitet och pepp

 Citat från volontärer, enkätundersökning kulturnatt 2019

 

Ett gäng glada MO-medarbetare och volontärer under Kulturnatt Kontrast
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 Gamla stansloppet  den 29 september anordnades i år av två av Mäster Olofsgårdens
 medlemsföreningar: Storkyrkoflickorna/Storkyrkopojkarna(SFP) och Hållbart och Lustfyllt Gamla stan i
 samarbete med Mäster Olofsgården. Precis som förra året innehöll loppet dels vanliga löparklasser för
 alla åldrar mellan 3 och 99 år samt ett skräpplockarlopp. Sammanlagt deltog drygt 100 personer. Nytt
 för i år var att Hållbart & Lustfyllt anordnade en mycket uppskattad loppis inne på MO i anslutning till
 loppet. Cirka 30 volontärer från medlemsföreningarna SFP och Hållbart & Lustfyllt samt andra
 boenden i Gamla stan hjälptes åt med arrangemanget.

  

Gamla stansloppet. Full fart! Loppis

 Levande julkalender i Gamla stan  anordnades för femtonde året i rad med 24 föreställningar. 200 -
 400 personer besökte evenemanget per kväll. Sammanlagt medverkade cirka 230 personer
 (fönsterägare, artister, volontärer och personal) till julkalenderns genomförande. Arrangemanget
 bidrog till att Mäster Olofsgårdens olika grenar sammanlänkades ytterligare genom samarbetet på och
 bakom scen. Volontärerna bestod av personer från våra medlemsföreningar, boende i Gamla stan
 samt barn och ungdomar från Mäster Olofsgårdens fritids och Dörren.

   

Mäster Olofsgårdens ordförande Lucka 5. Publik vid lucka 13 - Lucia på Stortorget.
Anders Hansson öppnar
Levande Julkalendern.

 Gångstråk i Stockholm:  Mäster Olofsgården har sedan tio år ett samarbete med Stockholms stad
 genom idrottförvaltningen och trafikkontoret för att kartlägga och informera om attraktiva och bullerfria
 gångstråk mellan förortscentra och innerstaden. Totalt finns 19 huvudstråk som sammanbinder
 Stockholmsområdet i en stjärnformation med Gamla stan i mitten. Syftet är att gångstråken ska öka
 kontaktytorna mellan innerstad och ytterstad, samt befrämja vardagsmotionerandet. Under år 2019 har
 gångstråken dels uppdaterats med anledning av bebyggelseförändringar, dels kompletterats med 7
 stycken tvärstråk varav 3 stycken fullständiga ringleder med hjälp av pendelbåtstrafik över saltsjön.
 Sammanlagt omfattar gångstråken nu drygt 50 mil. Trafikkontoret har bekostat tryck av vikkartor som
 delas ut av Mäster Olofsgården. På Stockholm.se/gangstrak finns kart- och textinformation om
 gångstråken. En ny digital karta är under framtagande.  
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 Volontärverksamhet och ideell kraft 
 Sammanlagt har 115 volontärer bidragit till verksamheten under 2019 vilket är en ökning från tidigare
 år. 107 personer i evenemangen, två personer vid enstaka uppdrag, två personer i textil-verkstan, en
 på fritids och fyra stycken på Dörren. Dessutom har andra volontärinsatser gjorts av artister,
 fönsterägare, Dörren-rådet, workshopledare och Mäster Olofsgårdens styrelse. Volontärverksamheten
 har bidragit till att uppfylla flera av Mäster Olofsgårdens målsättningar som att skapa lokalförankring i
 Gamla stan och främjande av åldersintegrering. 

 Medlemsföreningar 
 Vi har 16 stycken medlemsföreningar. Sju av medlemsföreningarna använder Mäster Olofsgårdens
 lokaler varje vecka och de andra enbart vid ett fåtal tillfällen under året.
 Upplevelsen från vår sida är att samarbetet utvecklats positivt under året. Flera av föreningarna har
 deltagit som volontärer eller anordnat andra evenemang tillsammans med oss. Under året har vi tillsatt
 en grupp som ser över formen för medlemskap i Mäster Olofsgården. Vi undersöker olika möjligheter
 till förändring. Arbetet fortlöper under 2020. 

 Aktiva medlemsföreningar under 2019 :  Berättarnätverket Öst, Engelska föreningen, Fenix
 Kulturförening, Gamla Stan Sällskapet, Gamla Stans Konstförening, Hållbart och Lustfyllt Gamla Stan,
 Lilith Eve, Mäster Olofskören, SKEN, Storkyrkobadarna, Storkyrkoflickorna & Storkyrkopojkarna,
 Supporterklubben, Sällskapet Gustafs Skål, Westernryttarna, Zonta International Stockholm I och
 Scoutkåren Mäster Olof Råcksta.

 Lokaluthyrning och kurser
 Under 2019 har 20 olika kursanordnare haft terminskurser i våra lokaler, under vardagskvällar och
 helger. Tango, harpa och violin, thai chi, teater, rollspel, dans och sång, är några exempel på vad
 kurserna innehåller. Actor studio Stockholm hyrde fortsatt lokal, fem dagar I veckan under året.
 Dessutom hyrde fler än 80 olika personer, föreningar och företag lokal hos oss vid enstaka tillfällen.
 Under 2019 ökade våra intäkter för lokaluthyrningen från 743 772 kr (2018) till 816 205 kr (2019). 

 Vi upplät även våra lokaler i mån av plats, kostnadsfritt för Dörrens medlemmar, vår egen
 fritidsverksamhet för rörelselek. Förskolan Nicolaigården lånade lokalen ungefär två dagar per vecka.
 Nytt under 2019 var att Storkyrkoskolan började att disponera tryckeriet för morgonfritids pga. att
 skolan renoveras. 

 De olika kurserna vänder sig till olika målgrupper. En rolig utveckling under 2019 är att fler har
 anordnat kurser för barn i lokalerna jämfört med förra året, framförallt inom dans och teater!

Flerårsöversikt Belopp i kr
 2019 2018 2017
Bidrag, medlemsavgifter, lokalintäkter mm 9 350 328 9 929 349 9 022 302
Resultat efter finansiella poster 342 351 -44 844 -117 458
Eget kapital inkl. årets resultat 546 435 204 084 248 928
Soliditet, % 14 12 19


