Välkomna på årsmöte
i det gamla ullspinneriet i Tommarp!

Tid: Lördagen 9 juni 2018 klockan 14.00
Årsmötesförhandlingar – Fika – Guidad tur
Tommarps Ullspinneri grundades 1868 och har
sedan dess gått från far till son i fyra generationer.
Produktionen lades ner på 1990-talet och fram till
2005 stod spinneriet i stort sett orört. I samband
med kungabesöket 2005 ställdes maskiner och lokaler iordning och visas numera som museum.

Dagordning:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Årsmötet öppnas
Val av mötesordförande och sekreterare
Val av protokolljusterare, tillika rösträknare
Frågan om årsmötets behöriga utlysande
Styrelsens och revisorernas berättelse för verksamhetsåret 2017
Beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen, verksamhetsåret 2017
Val av ordförande 1 år
Val av styrelseledamöter och ersättare 2 år samt ev. fyllnadsval.
Val av två revisorer och en ersättare 1 år
Utseende av valberedning 1 år
Fastställande av medlemsavgifter för 2019
Förslag som framställts av styrelsen eller lämnats till denna före 9 juni 2018
Övriga frågor
Årsmötet avslutas
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Föreningen för fornminnes-och hembygdsvård i sydöstra Skåne
Verksamhetsberättelse 2017
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I Föreningens styrelse har ingått ordföranden, 5 ledamöter och 4 ersättare.
Kristina Allvar, ordförande, Ulrika Wallebom, vice ordförande,(t o m årsmötet) Barbro Chiru, kassör och medlemsansvarig, Madeleine Hellström, mötessekreterare,
Sven-Ingemar Nilsson och Kerstin Thorén.
   Ersättare är Oline Sörensen, (vice ordförande fr o m årsmötet) Britt Falkman Hagström, Inger Andersson, Catharina Retsler och Bengt Göran Jonsson och Olle Olsson som invaldes vid årsmötet, då
Britt Falkman och Ulrika Wallebom avsagt sig uppdraget. Olle Olsson avsade sig uppdraget vid årsskiftet pga. avflyttning från Österlen. Styrelsen har under året haft 4 protokollförda sammanträden. Arbetsutskottet har sammanträtt inför varje styrelsemöte. Minnesanteckningar har förts vid dessa möten.
Inga Lill Högberg tog sig an det ansvarsfulla uppdraget som ny valberedare vid årsmötet.
   Tre ledamöter ingår tillsammans med representanter från Österlens museum i den insamlingsgrupp
som har till uppgift att bedöma såväl erbjudna nya föremål till samlingarna, som diskussioner om eventuella utgallringar. Under magasinsflyttningen fram till 2020 kommer det att vara insamlingsstopp och
gruppen kommer mest att ägna sig åt utgallringsbeslut.
   Styrelseledamöter har deltagit i kretsmöten och olika möten arrangerade av Skånes Hembygdsförbund.
   Medlemsskriften ÖSTERLENT har som vanligt utkommit med fyra nummer under året och bland
mottagarna finns, utöver Föreningens medlemmar, bland annat samtliga skolor och ett antal bibliotek
i sydöstra Skåne. Tidningen fick en lite ny design i samband med att redaktionen fick ett nytt utseende
med en redaktionsgrupp på 8 deltagare. Föreningens hemsida har fortlöpande reviderats genom Oline
Sörensens försorg.
  Årsmötet 2017 hölls i Församlingshemmet i Östra Tommarp. Innan årsmötesförhandlingarna berättade Sigvard Svensson om kalkbrytning och bränning i Östra Tommarp.
Ett fyrtiotal medlemmar hade hörsammat kallelsen och fick också möjlighet att besöka kalkugnen en
bit bort från Skolmuseet..
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Ny logga
Peter Mårtensson, Officedesign hade fått i uppdrag att ta fram en ny logga som vi började använda.
Lantbruksmuseet
Museet har haft öppet varje dag under juli och augusti. Man vårstädade och röjde tillsammans och
förberedde sommarens utställning. Värdmöten har hållits, diverse reparationer på byggnader har gjorts.
Museet deltog i Hammenhögsdagen och vid ett par tillfällen har man haft workshops i olika hantverk
för barn och ungdom. Totalt hade Lantbruksmuseet 1100 besökare och ett tiotal medlemmar har varit
aktiva i verksamheten. Inkomsterna uppgick till 12 100 kronor varav det mesta har investerats i gårdens
underhåll och reparationer.
En heldag i september deltog värdarna på Lantbruksmuseet och några från Garverimuseet i en utbildning om hur vi bäst kan nå skolbarnen i mellanstadiet.
Garverimuseet
Garverigruppen som bestod av 7 aktiva medlemmar hade två planeringsmöten under våren och ett på
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hösten. Vi fick RAÄ:s bidrag till arbetslivsmuseer med 100 000 kronor till en ny utställning ”Strömska
Garvaregården under 300 år”. Det blev en intensiv vår med mycket ideellt arbete med renovering och
målning av mittenrummet, framtagning av utställningsmaterial, röjning av gården som var full av jord
och parkslide mellan kullerstenarna och plantering av nytt vårdträd. Pengarna gick till utställningsarkitektarvode, nya möbler, fotoförstoringar, vykort m m.
   Kommunens investerade i nya fönster mot gårdssidan och byte av armatur i mittenrummet
   Garveriinventering 1 och anställning av ansvarig musievärd, Inger Andersson under sommaren möjliggjordes av pengar från Greta och Gösta Ehrnbergs stiftelsefond, 35 000 kronor.
Garveriinventering 2 för att Inger skulle avsluta arbetet med alla föremål både i Garverimuseet och i
magasinet på Modesty under hösten bekostades av Föreningen med 40 000 kronor
   Museet har haft öppet onsdagar och lördagar klockan 13.00 till 16.00 mellan juli och augusti. Museet
har haft fri entré, men fick totalt 5 510 kronor i frivilliga bidrag under året. Extra visningar och premiär
för julöppet under julskyltningssöndagen som innebar årsbästa med 149 besökare på en dag. Totala
antalet besökare under 2017 uppgick till 735 personer.
Museivärdar Österlens museum
Ett 15-tal medlemmar i Föreningen har möjliggjort öppethållande av Österlens museum och museibutik under årets alla lördagar kl.10-14. Gemensamma möten mellan museivärdar och personal på Österlens museum har hållits.
Medlemsaktiviteter i samarbete med andra
Lokalhistorisk afton 4 oktober. Samarbetsprojekt mellan Skolmuseum i Östra Tommarp, Glimmingehus och Föreningen. Temat var Byggnadstekniker i sydöstra Skåne under 1500-1900. Murarmäster och
byggnadshistoriker Henrik Nilsson höll en underhållande och informativ föreläsning i Föreläsningssalen
på Glimmingehus inför ca 40 personer. Kaffe och kaka bjöds som vanligt i Stekarhuset.
Bussutfärd 1 Kulturarvsdagen den 10 september anordnades en busstur till Österlens Skeppssättningar
I samarbete med projektet ”Se och vårda” på Österlens museum. Guide för dagen var professor emeritus
Lars Larsson. Bussen var full av entusiastiska deltagare och gav mersmak för fler bussresor i närområdet
i framtiden.
Bussutfärd 2 ”Ta bussen till Helvetet” med Lena Alebo och Kicki Näslund blev nästa fullbokade och uppskattade bussutflykt i samarbete med Österlens museum och samhällsbyggnadsförvaltningen. Turen gick
norrut mot Vitaby och fortsatte sedan genom områden som ska få nya vägnamn i projekt ”Vägval”
Magasinet Under hösten kom äntligen det besked vi väntat länge på, nämligen att Föreningens alla
föremål och arkivalier ska flyttas till ett ändamålsenligt magasin i Lyckebyhuset. Tillträde får vi i augusti
2018. I samband med detta ville kommunen se över avtalet med Föreningen och en arbetsgrupp tillsattes. Styrelsen har beviljat medel att anställa en antikvarie som ska arbeta 30% med flytten från augusti
2018 till sista december 2019. Total kostnad 175 000 kronor, (35 000 kronor under 2018 och 140 000
kronor 2019).
Nya projekt Kyrkogårdsinventering i samarbete med Simrishamns församling och Österlens museum.
Madeleine Hellström är ansvarig och kontaktperson.
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Ekonomi
Föreningens ekonomi är fortsatt stabil. Medlemsavgiften har legat kvar på 200 kronor för medlem och
100 kronor för familjemedlem. Medlemsantalet uppgick vid årets slut till 636 personer. Se bifogad resultaträkning.
Bilagor
1. Resultaträkning
Tack!
Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla ideellt arbetande medlemmar, till alla som genom sitt medlemskap stödjer Föreningens arbete och till alla som genom olika former av bidrag, annonsering, text och
bild bidrar till Föreningens verksamhet.
Simrishamn den 7 februari 2018
Kristina Allvar
Ordförande
Sven-Ingemar Nilsson
Ledamot
Inger Andersson
Ersättare

Oline Sörensen
Vice ordförande
Kerstin Thorén
Ledamot
Catharina Retsler
Ersättare

Barbro Chiru
Kassör
Madeleine Hellström
Ledamot och sekreterare
Bengt Göran Jonsson
Ersättare

Revisionsberättelse
För verksamhetsåret 2017-01-01 t o m 2017-12-31 för Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i sydöstra Skåne. Organisationsnummer 838800-0609.
Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Föreningen för fornminnes- och hembygdsvård i sydöstra Skåne.
Vår revision har omfattat en granskning av ett urval underlag för belopp och annan information i
räkenskapshandlingarna.
Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi även granskat väsentliga beslut, åtgärder och
förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot
föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt handlat i strid med lagen om
ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger oss
en rimlig grund för våra uttalanden nedan.
Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för föreningen,
disponerar vinsten enligt förslaget och beviljar styrelsens medlemmar ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Simrishamn den 21 februari 2018
Alf-Göran Andersson
Utsedd revisor av
Föreningsstämman 2017
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Leif Månsson
Utsedd revisor av
Föreningsstämman 2017

