Skebobruks Museiförening

Verksamhetsberättelse för Skebobruks museiförening 2019
Årsmöte 2019
2019 årsmöte avhölls i Smedjan den 30 mars 2019. 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, Anton Spåre, Ulla Anehorn
och Eva Karin Hallerby.
Till nyval valdes Peter Holmgren.
Valberedningen är fortsatt Rolf Hedin och Olov Westlén.
Efter möte bjöds på lunch.
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 128 stycken för 2019. Antal besökare blev under året 768
stycken. En liten ökning från föregående år. Mycket beroende på det stora antalet besökare i
samband med invigning av Bruksturen och invigningen av nya Skedebron. Besökare i grupp allt från
tiotal till hela busslaster har fortsatt varit starkt. Under året har vi erhållit fyra bidrag från Norrtälje
Kommun. Program och utvecklingsbidrag på 46000 kr och senare på hösten Platsutvecklingsbidrag på
69000 kr, som var öronmärkta för bygget av Skedebron. Vi fick även 4800 kr från ABF för alla
guidade grupper på mer än fem personer. Men dessa pengar kom in i januari 2020.

Öppettider
För 2019 oförändrade öppettider. Vi hade invigning lördagen den 15 juni, där första spadtaget togs
tillsammans med representanter från kommunen för nya vagnslidret. Den 13 juli hade vi invigning av
Bruksturen, tillsamman med spelemän gick och dansades det runt på nygamla platser i Skebobruk.
Ett stort antal personer närvarade vid bägge tillfällena. 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. Vår numera traditionsenliga våffeldag hölls den 21 december men denna
gång på nya Skedebron, även i år tillsammans med Kulturförenings ljusvandring som blev mycket
lyckat. Rekordmånga personer deltog strax över 100 stycken trängdes och minglade med kaffe, glögg
och våfflor. Vi tackar Sven och Ingrid Karlsson för nyttjande av el och deras positiva inställning även
med så mycket folk runt knuten. Alla dagar vi har öppet sitter styrelse medlemmar som värld/guide.
Vi har även fått hjälp med värdskapet av före detta styrelse medlemmar.

Årets utställning
Skebobruks museiförening gjorde sommaren 2018 en utställning som kallades ”En vandring i Skebo
bruk 1907” som med ord och bild beskrev hur det såg ut i Skebo vid denna tid. För många var detta
första gången de direkt i landskapet kunnat identifiera något av det som en gång var Roslagen största
arbetsplats.
För säsongen 2019 har museet gått ytterligare ett steg genom att bygga upp en digital version av
bruksmiljön för ca 100 år sedan och göra utställningen ”Bruksturen” som visar mera exakt var de
olika byggnaderna var placerade. Vi utgick från en karta från 1917 och genom att studera foton från
den tiden byggdes en mycket enkel digital modell av bruksmiljön. Modern kartinformation och
höjddata från Lantmäteriet och 3D‐modellen sammanställdes sedan för att åskådliggöra var i
terrängen byggnaderna var placerade. I en film kombineras bilder från tiden med den plats i
modellen där bilderna är fotograferade samt en berättarröst som ger bakgrund och kommentarer.
Den digitala modellen låg också till grund för ett flertal aktiviteter där museiföreningen:
Anordnade vandringar med syfte att gemensamt med deltagarna märka ut och nedteckna det
levande minnet av miljöerna.
Genomförde en grundlig utstakning av ett flertal relevanta kulturminnen och försåg dem med
informationsskyltar.
Anordnade tipspromenader i samband med utställningen på museet för att väcka det lokala intresset
för kulturminnena.
Digitala samlingen
I slutet av 2017 fick Museiföreningen ett bidrag från Riksantikvarieämbetet för att digitalisera
Skebobruks museums fotosamling. Efter många timmars arbete kan nu resultatet ses både på
museet och via en ny webbtjänst som startade vid säsongsinvigningen 15 juni 2019.
I den digitala samlingen ingår både bilder, filmer, ljudinspelningar och dokument. I dagsläget har vi
publicerat ca en tredjedel av vad som är digitaliserat. Vi fortsätter publiceringen kontinuerligt.
Fotogalleri
Nytt för säsongen 2019 är vårt fotogalleri i annexet. Här kan man se exempel på uppförstorade
fotografier från vårt digitala arkiv. De flesta bilder går att beställa som fotografiska kopior i större
format.
Platsutveckling
Fullsatt på bron under ljusvandring i Skebo
På lördagen 21 december gick Skebo‐borna man ur huse för ätt delta i invigningen av den renoverade
Skedebron som ligger ett stycke nedströms Skebobruk. Renovering blev möjlig efter att Skebobruks
museiförening fått ett platsutvecklingsbidrag av Norrtälje kommun.
Föreningen har också sökt och fått medel för platsutveckling i form av uppförandet av ett s.k.
vagnslider för Sprutvagnen som för närvarande står i Gjuteriets källare. Arbetet har fortskridit med
stora delar redan färdiga och har därför goda förutsättningar att bli klart till sommaren 2020

Styrelsearbete

Styrelsen har haft 8 stycken protokollförda möten. Utöver detta har ett antal ej protokollförda möten
samt många frivilliga arbetstimmar lagts ner på årets utställningar, brobygge, bygge av vagnslider och
foto‐arkivarbete.
Städning och röjning utanför museet har genomförts.
Klippning av gräs och slyröjning har utförts av Ove Karlsson.

Styrelsen Skebobruks museiförening mars 2020

Skebobruks Museiförening
Kallelse till årsmöte 2020
Lördagen 28 mars 2020 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 2019 och om planeringen inför 2020 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 20 mars om
du kommer och även om du vill ha vegetariskt mat.
Anmälan görs per mejl till skebobruks.museum@gmail.com

MEDLEM
Medlemsavgiften är som tidigare 150 kronor per år, Swisha
eller använd bifogat bankgiroblankett. 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
skebobruks.museum@gmail.com. Tack på förhand!

DAGORDNING
för årsmötet 28/3 2020

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 2019
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 2020
16. Fastställande av medlemsavgiften för kommande verksamhetsår 2020
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.

