Skebobruks Museiförening
Kallelse till årsmöte 2019
Lördagen 30 mars 2016 klockan 11.30
Styrelsen för Skebobruks Museiförening kallar härmed till årsmöte för föreningens
medlemmar. Lokal för mötet är Smedjan bakom puben.

ÅRSMÖTE
Alla årsmöteshandlingar kommer att läggas upp på föreningens hemsida. Ni kan gå in och
läsa mer här: www.skebobruksmuseum.se
Dagordning för mötet hittar ni på baksidan av detta papper.
På mötet berättar styrelsen om verksamheten 2018 och om planeringen inför 2019 års arbete.
Dessutom väljs styrelse och övriga funktionärer för föreningen.
Vill vara med och arbeta i föreningen? Kan du tänka dig att bemanna museet någon gång?
Alla är välkomna att bidra på olika sätt. Ta kontakt med styrelsen så kan vi berätta mer.

LUNCH
Efter mötet bjuds på lunch i puben. Pubens matgrupp kommer att tillaga något extra gott till
museiföreningens medlemmar. Vi bjuder på lunch med dryck samt kaffe och kaka.
Därför behöver vi veta hur många som kommer på mötet och vilka som vill äta lunch.
Meddela senast fredag 22 mars om du kommer och även om du vill ha vegetariskt mat.
Anmälan görs per mejl till skebobruks.museum@gmail.com
Efter vi har ätit kan de som vill vara med i en Skebo-quiz med fina bokpriser.

MEDLEM
Medlemsavgiften är som tidigare 150 kronor per år, bankgiroblankett bifogas detta brev.
Tack för ditt stöd!
För att vi enklare och billigare ska nå dig med information vill vi komplettera
medlemsregistret med din mailadress, var vänlig sänd ett mail till adress ovan. Tack på
förhand!

DAGORDNING
för årsmötet 30/3 2019

1. Val av mötesordförande
2. Val av mötessekreterare
3. Val av två justeringspersoner tillika rösträknare
4. Justering av röstlängder
5. Mötets behöriga utlysande
6. Föredragningslistans godkännande
7. Motioner och förslag från styrelsen
8. Styrelsens verksamhetsberättelse
9. Revisionsberättelse/ekonomisk redogörelse 2015
10. Ansvarsfrihet för föregående års styrelse
11. Val av ordförande, 1 år
12. Val av övriga ledamöter i styrelsen, 1 år
13. Val av revisor
14. Val av valberedning
15. Verksamhetsplan för kommande verksamhetsår 2016
16. Fastställande av medlemsavgiften för kommande verksamhetsår 2016
17. Beslut om firmatecknare
18. Övriga frågor

Kontakta gärna styrelsen via mailadress ovan om Du har frågor som behöver förberedas och
som ska behandlas på mötet.

Skebobruks Museiförening

Verksamhetsberättelse för Skebobruks museiförening 2018
Årsmöte 2018
2018 årsmöte avhölls i Smedjan den 17 mars 2018. Till ordförande för mötet valdes Olov Westlén.
Till mötes sekreterare valdes Birgitta Vinnå. Till ny ordförande på ett år valdes Olov Westlén.
Till omval som ledamot valdes Annika Björklund, Ola Hjelm, Birgitta Vinnå och Eva Karin Hallerby.
Till nyval valdes Anton Spåre och Ulla Anehorn.
Valberedningen är fortsatt Rolf Hedin och Olov Westlén.
Efter möte bjöds på kaffe och kaka.
Ekonomi
Föreningens verksamhet är beroende på inkomster från medlemsavgifter, entré avgifter och bidrag
och anslag från Norrtälje Kommun, och olika stiftelser. Ekonomin är också beroende på ideellt och
frivilligt arbete. Medlemsantalet var 119 stycken för 2018. Antal besökare blev under året 728
stycken. En klar ökning från föregående år. Mycket beroende på ett stort antal grupper som kommer
med chartrad buss. Under året har vi erhållit två bidrag från Norrtälje Kommun. Verksamhetsbidrag
på 40000 kr och senare på senhösten Platsutvecklingsbidrag också på 40000 kr, som är öronmärkt för
nytt projekt att bygga ett vagnslider för vår fina brandvagn, som står i Smedjan källare. Vi fick även
9900 kr från ABF för alla guidade grupper på mer än fem personer.

Öppettider
För 2018 ändrade vi och utökade antal dagar då vi höll öppet. Vi hade invigning lördagen den 16 juni,
då ett stort antal personer närvarade. Mycket tack vare den lyckade Knut Sandberg utställningen. Vi
hade sedan öppet fredag till söndag i juni och augusti. Under juli månad torsdag till söndag och i
september de två första helgerna, men då bara lördag och söndag. Andra advent 9 december hade vi
vår numera traditionsenliga våffeldag, i år tillsammans med Kulturförenings ljusvandring som blev
mycket lyckat. Alla dagar vi har öppet sitter styrelse medlemmar som värld / guide. Vi har även fått
hjälp med värdskapet av före detta styrelse medlemmar.

Årets temautställning
2018 genomfördes tre utställningsprojekt.
Dels en planschutställning med texter av Lars Östman och bilder och föremål som samlats in från
Knut Sandbergs släktingar och från vårt eget bildarkiv.
Dels en stillbildsfilm producerad av Ola Hjelm med ljud från 1953 inspelad av Nils Elthammar då
Magister Sandberg berättar om vad han upplevde på sin promenad en afton efter skoldagens slut år
1907.
Parallellt genomförde Ove Karlsson utsättandet av ett antal skyltar med bilder som visade
omgivningarna från förr på sex olika platser i Skebobruk. Med hjälp av en Youtube-film kunde man
sedan själv eller i grupp genomföra vandringen med Sandbergs röst i lurarna.
Facebook, hemsida och digitalt arkiv

Facebooksidan har uppdaterats kontinuerligt och har blivit en bra kanal för att nå ut till medlemmar
och andra intresserade.
Hemsidan innehåller all basinformation och uppdateras vanligen i samband med nya utställningar.
Arbetet sköts av Ola Hjelm. Hemsidan är anpassad för både desktop och mobila användare.
Museet har vid årsskiftet fått fiberanslutning indraget, men ingen leverantör är ännu ansluten. När
detta är klart kommer det nya digitala arkivet att publiceras. Arbetet med detta som innefattat bland
annat uppsökande arbete med intervjuer, men framförallt inskanning och digital restaurering av
Skebobruks museums bildsamling samt arbetet med att bygga upp det digitala systemet för
webpubliceringen.
Ljusvandring 9 december
Liksom föregående år höll museet öppet hus och bjöd på kaffe och våffla. En ljusvandring och en
historia-quiz anordnades i samarbete med Skebobruks kulturförening. Runt 70 besökare kom och fick
avnjuta våra goda våfflor.
Styrelsearbete
Styrelsen har haft 7 stycken protokollförda möten. Utöver detta har ett antal ej protokollförda möten
samt många frivilliga arbetstimmar lagts ner på årets utställningar och foto-arkivarbete.
Städning i och utanför museet har genomförts.
Birgitta Vinnå har slutfört sitt arbete med att sortera gamla dokument.
Klippning av gräs och slyröjning har utförts av Ove Karlsson.
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