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MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN
KALLAS HÄRMED TILL

ÅRSMÖTE
Måndagen den 9:e mars 2009 klockan 19.00
I Svedala Folkets Hus.
Program:
Årsmötesförhandlingar.
Efter årsmötesförhandlingarna föreläser Lars Lundberg, museipedagog vid
Kulturen i Lund, under rubriken: ”Var vi också snapphanar?”.
Lars är en mycket kunnig och underhållande föreläsare. Han kommer att vända
lite upp och ner på våra gängse föreställningar om det skånska motståndet mot
svenskarna efter deras erövring av Skåne 1658. Vi förknippar ofta begreppet
”snapphane” med de ”gerillakrigare” som härjade i göingeskogarna upp mot
gränstrakterna mot Småland. Riktigt så var det inte, det förekom ett motstånd
mot svenskarna även i våra trakter, vilket Lars kommer att berätta om.
Som avslutning bjuder föreningen på kaffe med dopp.
Dagordning och övriga handlingar för årsmötet bifogas denna kallelse, förutom
bokslut, budget och valberedningens förslag, som utdelas vid årsmötet

Hjärtligt välkomna!

DAGORDNING:
1. Mötets öppnande.
2. Val av ordförande att leda förhandlingarna.
3. Val av sekreterare för dagens möte.
4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att tillsammans
med ordföranden justera protokollet.
5. Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.
6. Fastställande av dagordning.
7. Föredragande av verksamhetsberättelse.
8. Föredragande av årsredovisning och revisionsberättelse.
9. Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Fastställande av verksamhetsplan.
11. Fastställande av budget och årsavgift för 2010.
12. Val av ordförande.
13. Val av ordinarie ledamöter i styrelsen för en mandattid av två år.
14. Val av två revisorer för ett år.
15. Val av två revisorsersättare för ett år.
16. Val av tre ledamöter till valberedning, varav en sammankallande.
17. Val av föreningens ombud och representanter.
18. Behandling av förslag som inkommit till årsmötet.
19. Övriga ärenden.
20. Mötets avslutande.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010
FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN
PROGRAMVERKSAMHETEN
Vårt första arrangemang 2009 var ett besök hos vår ”grannförening” i
Staffanstorp den 4:e februari. Vi blev visade runt i deras samlingar på
Åstradgården, varefter vi avslutade med ”kafferep”. Ett 40-tal medlemmar hade
infunnit sig.
Årsmötet 2009 avhölls på Folkets Hus den 9:e mars. Ett 90-tal medlemmar hade
infunnit sig, vilket var ett rekord. Efter presentationerna av årsredovisning,
revisionsberättelse och budget presenterade styrelsen sitt förslag om en höjning
av årsavgiften från och med 2010. Trots vår mycket goda ekonomi så kunde vi
inte bortse ifrån att årsboken går med förlust, vilket mera långsiktigt kunde
urholka vår ekonomi. Fyrfärgstryck och portokostnader medför att 100 kronor i
årsavgift inte täcker kostnaderna. Dessutom blir då vår ekonomiska beredskap
för annan bokutgivning allt mindre.
Styrelsen föreslog att årsavgiften skulle höjas till 140 kronor och för övriga
”hushållsmed-lemmar” från 25 till 35 kronor. Årsmötet biföll styrelsens förslag.
Bo Sahlée hade avsagt sig omval. Som ny styrelseledamot valdes Pierre Winge.
Årsmötet biföll med acklamation styrelsens förslag att utnämna Kerstin Jönsson
till hedersmedlem i vår förening.
Efter årsmötesförhandlingarna följde ett kunskapsfyllt och inspirerande föredrag
av Kerstin Martinsdotter från Malmö Stadsarkiv, varvid hon åskådliggjorde
vilken fantastisk kunskapskälla ett sådant arkiv är.
Årsmötet avslutades med kaffesamkväm.
Vårprogrammet inleddes den 26:e april med den numera traditionella
naturvandringen, under ledning av Per Blomberg, i ett samarrangemang med
Svedala Naturvårdsförening. Färden gick till Eksholm, till de områden som Per
skrivit om i årsboken 2008.
Den 16:e maj företog vi en stadsrundvandring i Simrishamn, under ledning av
sakkunnig guide. Trots det kalla vädret hade 17 medlemmar infunnit sig.
På Kristi Himmelfärdsdagen den 21:a maj hade vi anordnat gökotta i Torup.
Trots det soliga och varma vädret hade dock endast sju personer infunnit sig,
föredragshållaren inräknad, vilket förvånade oss. Vi beslöt att hålla frågan öppen
om vi ska fortsätta med våra gökottor.

Den 14:e juni anordnade vi en byavandring i Vismarlöv, under ledning av Morgan
Levin, som skrivit om denna sin hemby i vår årsbok 2008. Under ett par timmars
tid guidade han oss runt och bjöd på såväl kunskaper som underhållning. Ett 35-tal
deltagare hade infunnit sig till denna ”fest”.
Mölledagen den 5:e juli bjöd på ett nytt rekord i antalet besökare. Enligt
traditionen serverades äggakaga och kaffe med dopp.
Förutom att njuta av Gillesbandets musik i trädgården kunde besökarna åka häst
och vagn, gå tipsrunda och bese kvarnen. Här förevisades också dresserade får och
pileflätning. Mölledagens alla aktiviteter bygger på ett samarbete mellan Svedala
kommun, Föreningen Svedala-Barabygden, Studieförbundet Vuxenskolan och
Aggarps byalag.
Vår traditionella höstutflykt ägde rum den 13:e september och gick i år till
Kullahalvön, där vi besökte Kullabygdens keramik vid Krapperup, varefter vi åt
lunch på Bäckafarm i Varalöv. Resan avslutades med ett besök på
Beredskapsmuséet vid Väla, utanför Helsningborg, där vi också drack
eftermiddagskaffe. 86 medlemmar deltog i resan.
Den 20:e september arrangerade vi ”öppen mölla” och kunde för första gången på
många år se vingarna snurra på Aggarps kvarn. Vi serverade också kaffe i
Möllarebostaden.
Mellan den 26:e september och 4:e oktober ställde vår förening, tillsammans med
kommunen, ut en del utvalda foton från Sture Falheds donation på Galleri KVIS på
Grönegatan. Utställningen blev välbesökt och mycket uppskattad.
Den 17:e oktober företog vi en kyrkogårdsvandring på Svedala kyrkogård, under
ledning av vår ordförande, med tonvikten lagd på kyrkogården som kulturhistoria.
55 medlemmar deltog.
Den 16:e november hade vi inbjudit till medlemsmöte på Församlingshemmet i
Svedala. Bertil Nilsson från Tomtemuséet i Sjöbo berättade om sitt samlande och
sina samlingar. Föreningen bjöd på kaffe. Ett 60-tal medlemmar hade infunnit sig.

LÖPANDE VERKSAMHETER
Katalogiseringen och uppordningen av Sture Falheds donation har fortgått under
verksamhetsåret, varefter fotografierna blivit tillgängliga för allmänheten på vår
hemsida. Kommunen bidrar med lokaler, datorer, datorhjälp och övrig materiel.
Verksamheten är införlivad i kommunens intranät.

Enligt uppdrag från Svedala Kommun utövar vår förening ”tillsyn” av Aggarps
kvarn med tillhörande möllarebostad. Den s. k. möllegruppen har under ett flertal
kvällar och helger lagt ner ett stort arbete med de olika göromål som uppdraget
innebär, vilket under året har uppvisat synliga resultat. Vi har nu börjat få ordning
på den oordning som tidigare rådde i uthusen, bl.a. har stallets innertak och
innerväggar reparerats och fräschats upp. Föremålssamlingen i uthusen har
uppordnats och gjorts ”vislig”. Vi har också lyckats få vingarna att snurra på
kvarnen.
Ett stort Tack till alla de som deltagit i detta arbete!
Vår förenings släktforskargrupp samlas med jämna mellanrum enligt ett uppgjort
program. Den uppgår nu till över 30 personer och är på väg att skapa ett rikt
faktaunderlag kring Svedalas historia. Gruppen har också ett fast samarbete med
Svedala bibliotek, framför allt i samband med den årligen återkommande
”Släktforskningens dag”.
Vår hemsida uppdateras kontinuerligt och blir allt mera välbesökt och uppskattad.
Se www.fsbb.se
Föreningen har under det gångna verksamhetsåret utgivit fyra medlemsblad.
Föreningens styrelse har sammanträtt ungefär en gång i månaden, förutom kortare
uppehåll under sommaren och kring julen.

BOKUTGIVNING OCH BOKFÖRSÄLJNING
I slutet av 2009 utgav vår förening sin årsbok, som även denna gång trycktes helt i
färg. Sedan den distribuerats till medlemmarna i slutet av november försåldes den
till övriga svedalabor under julmarknaden den första advent på kommunhusets
gård. Helgen därefter hade vi även bokförsäljning på julmarknaden i Bara
Centrum.
Bokförsäljningen har varit god och vi fick ta emot stor uppskattning för vår årsbok
vars utgivning nu har blivit fast etablerad som ett årligt evenemang i vår kommun.
En stor del av den löpande bokförsäljningen under året har skett på kommunens
bibliotek och vi tackar bibliotekspersonalen för vårt fortsatta goda samarbete.
Arbetet med Årsboken 2010 har redan börjat. Vi gläder oss därvid åt det ökande
antalet författare som anmält sig, till den grad att en del får stå i ”kö” med sina
bidrag till kommande årsböcker.

Släktforskning
Under våren kommer ett antal möten kring olika teman att arrangeras.
Arbete pågår för att anordna ledare för dessa. Vi börjar tisdagen den 3/3 med temat
”soldatforskning”, då Guno Haskå kommer att leda mötet. Andra teman som vi
arbetar med är:
- Vad kan man finna i arkiven? 31/3
- Emigrantforskning
- Släktforska över Öresund
- Okänd fader sökes
- Att göra en släktbok
- Att komplettera min dokumentation med foton 14/4
Är Du intresserad att deltaga i ett eller flera möten? Anmäl då Ditt intresse till
kleander@fsbb.se (helst) eller per telefon 040-401706, så får Du mer information,
när ny sådan finnes.
Vi har våra möten på gamla småskolan i Svedala. Anmälan om deltagande är
nödvändigt. Vi träffas i huvudsak på tisdagar

Släktforskningens dag kommer som vanligt att anordnas tillsammans
med Svedala Bibliotek lördagen den 21 mars mellan 10.00-14.00.
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