Skebobruk 2018-02-28

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE LÖRDAGEN DEN 17/3 2018 kl. 14.00
Styrelsen för Skebobruks Museiförening kallar härmed föreningens alla medlemmar till årsmöte, som hålls i
publokalen i Gjuteriet. Vi kommer i anslutning till mötet bjuda på smörgåstårta, kaffe och kaka.
Kallelse med dagordning finns även på vår hemsida.
Om Du har frågor inför årsmötet - ring Olov Westlén 0708962272 eller skicka ett mejl till
skebobruks.museum@gmail.com
Bankgiroblankett för inbetalning av årsavgift för 2018 bifogas detta brev. Medlemsavgiften är som tidigare
150:- per person. Du kan antingen swisha årsavgiften på nummer 123 106 9426 eller betala den på bg 6139885. Tack för ditt stöd.
För att enklare och billigare kunna skicka information till dig som är medlem, önskar vi komplettera
medlemsregistret med din mejladress. Vänligen återkom med den till oss, lättast med ett mejl till adressen
ovan. Vi tackar på förhand.
Dagordningen för årsmötet
1.

Val av mötesordförande

2.

Val av mötessekreterare

3.

Justering av röstlängder

4.

Mötets behöriga utlysande

5.

Föredragningslistans godkännande

6.

Motioner och förslag från styrelsen

7.

Styrelsens verksamhetsberättelse

8.

Ekonomisk redogörelse och revisionsberättelse

9.

Ansvarsfrihet för föregående års styrelse

10. Val av ordförande, 1 år
11. Val av övriga ledamöter i styrelsen, 1 år
12. Val av revisor
13. Val av valberedning
14. Verksamhetsplan för innevarande verksamhetsår, 2018.
15. Fastställande av medlemsavgiften för kommande verksamhetsår, 2019.
16. Beslut om firmatecknare

17. Övriga frågor
Kontakta gärna styrelsen om ni har frågor och funderingar om föreningens verksamhet.
Hjärtligt välkomna!

Styrelsen

Skebobruks Museiförening

Verksamhetsberättelse för Skebobruks museiförening 2017
Årsmöte 2017
2017 årsmöte avhölls i Smedjan den 25 mars . Till ordförande för mötet valdes Ove Karlsson.
Till ny ordförande på 1 år valdes Olov Westlén.
Till omval som ledamot på 1 år valdes, Annika Björklund och Birgitta Vinnå
Till nyval valdes Eva Karin Hallerby, Johanna Ericsson, Lilian Lind och Ola Hjelm
Till ny suppleant valdes Maud Lindstrand
Till valberedning valdes Rolf Hedin och Olov Westlen
Efter mötet bjöds det på kaffe och kaka.
Ekonomi
Föreningens verksamhet är beroende på våra inkomster från medlemmar samt besökare.
Medlemsantalet under 2017 var drygt 150 stycken samt antalet besökare 536. En minskning mot
föregående år.
Vi har under året haft besök av 6 stycken grupper..
Likt föregående år var besöksfrekvensen störst vid midsommar och Sommarnattens toner.
Då det var många nya i styrelsen, och inga avancerade idéer till årets temautställning sökte vi inte
några bidrag för 2017 verksamhet. Vi ansåg att vår ekonomi var god och vi skulle klara oss utan
extern finansiell hjälp.
Medlemmarna i styrelsen har skött värdskapet på museet under hela säsongen, med hjälp av några
ur gamla styrelsen.
Under hösten fick vi retroaktivt pengar från ABF, 11700 kronor, för grupp besök som vi har haft
under ett antal år, men som vi inte fått pengar för. Nytt styre är troliga orsaken. Under hösten fick vi
även 69000 kronor från Riksantikvarieämbetet, för den ansökan vi gjort för 2018 år tema arbete.
Efter möte med Eva Rosén Lundqvist Kultur och Fritid i Norrtälje kommun 20180205 är vi även
optimistiska att vi får bidrag från Norrtälje kommun, som verksamhets bidrag.

Öppettider
Museet har under 2017 haft öppet enbart fredag till söndag från lördagen den 17 juni till den 13
augusti. Inga helger därefter. Sammanlagt har vi haft öppet 31 dagar.
Öppettider har varit mellan 13.00 till 16.00. Under Sommarnattens toner hade vi öppet mellan 13 19.00
Utöver våra öppettider har 6 grupper samt privatpersoner varit på besök. Dessa besök har Eva Karin
samt Ove varit värdar för.
Årets temautställning
Då svenska skolan fyllde 175 år, valde vi att ha en liten utställning och ett litet klassrum på
övervåningen, för att fira att Skebobruks skola var 287 år. En uppskattad utställning i all sin
enkelhet, särskilt av barn.
Facebook och Hemsidan
Under våren 2017 la Lilian Lind upp en Facebook sida i vårt namn. Med ibland dagliga
uppdateringar. Facebook sida har fått mycket gott gehör, och många gilla kommentarer och övriga
inlägg.
Vi sköter numera vår hemsida själva. Främst är det Ola Hjelm som står för det arbetet. Hemsidan är
även utvecklad för att möta dagen behov. En levande hemsida med en hel del information om vår

verksamhet. Hemsida kommer att utvecklas vidare och senare kunna vara en del av kommande
digitaliserings arbete som påbörjade4s under hösten 2017.

Adventskaffe och Våffeldagen 2 december
Liksom föregående år höll museet öppet hus och bjöd på kaffe och våffla.
Runt 40 besökare kom för att avnjuta våra goda våfflor. Vi hade även en egen arrangerad minimi jul
marknad, där hemgjorda ljus, sylter och fårfällar såldes.
Styrelsearbete
Styrelsen har haft 7 stycken protokollförda möten. Utöver detta har ett antal ej protokollförda
möten samt en hel del arbetstimmar lagts ner på årets utställning.
Städning i och utanför museet har genomförts.
Birgitta Vinnå har fortsatt sitt arbete med att sortera gamla dokument.
Klippning av gräs och slyröjning har utförts av Ove Karlsson.

Styrelsen Skebobruks museiförening februari 2018

Verksamhetsplan 2018
I ett samarbete mellan Skebobruks museum och Gamla Hotellet i Skebobruk som gällde
utställningen “Bruksbor” under sommaren 2017 framkom att intresset för bilder som visar
människor som levde i brukssamhället Skebobruk var mycket stort. Bilderna från ca 100 år
sedan bidrog till ny kunskap om brukssamhället från berättande besökande och även nya
tillskott till Skebos redan gedigna fotografisamlingar.
Erfarenheten från detta projekt har gett oss erfarenheten att fotografiskt material har mycket
stor betydelse för allmänheten och vi vill nu tillgängliggöra hela Skebobruks fotosamlingar på
ett liknande sätt i digital form, samt hitta en bra form för kunskapsöverföring av historisk
information som annars skulle gå förlorad.
Mot bakgrund av detta har föreningen nu sökt (hos Riksantikvarieämbetet, Roslagens
Sparbank och Norrtälje kommun) och fått ekonomiska bidrag för ett projekt som innebär att
digitalt katalogisera hela Skebobruks museums fotografiska samling. I detta arbete ingår
förutom inskanning, digital renovering och katalogisering också att samla historisk
information från den besökande allmänheten om innehållet i materialet, samt att kunna
presentera detta på ett lättillgängligt sätt.
Aktiviteter
●
●
●
●

●

●

Vi ska samla in ytterligare material från allmänheten som hört av sig till museet
Vi ska bygga upp en anpassad bilddatabas för vårt museum
Vi ska intervjua människor som fortfarande har unik kunskap om brukssamhället
Skebobruk.
Vi ska som ett första steg skapa en permanent utställning där de bearbetade bilderna
och annat material presenteras på ett lättillgängligt sätt. Museets besökare skall
själva kunna klicka sig fram i en dator och hitta bilder som intresserar dem.
Museets administrationsbyggnad organiseras om för att ge plats för fotografiskt
material både IRL(miniutställning) och i form av en datorarbetsstation för den som vill
dyka ner i arkivet
Vi kommer att prova nya tekniker för att presentera befintligt material på ett nytt sätt.
Exempel på ett sådant projekt är Knut Sandberg, mångårig folkskollärare i Skebo.
Här kommer via kombinera ljud och bild för att illustrera hans vandring genom
samhället under brukstiden och du kan själv följa via mobiltelefonen.

