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MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN
SVEDALA-BARABYGDEN
KALLAS HÄRMED TILL

ÅRSMÖTE
Måndagen den 14:e mars 2011, klockan 19.00,
i Svedala församlingshem.
Program:
Årsmötesförhandlingar.
Efter årsmötesförhandlingarna föreläser Marianne Söderberg om
”Människoöden från förra sekelskiftet”, varvid hon berättar om arbetet med
serien ”Din släktsaga” i Sveriges Television.
Marianne Söderberg är säkert känd för de flesta, framför allt då för att hon i
sina TV-program har populariserat och vitaliserat släktforskningen. Hon är
också känd och uppskattad som föredragshållare, vad gäller såväl
engagemang som kunskaper och för sin förmåga att kunna sätta in olika
levnadsöden i sina större sammanhang.
Som avslutning bjuder föreningen på kaffe med dopp.

Dagordning och andra handlingar för årsmötet bifogas denna kallelse.
Bokslut, budget och valberedningens förslag 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.
12. Val av ordförande.
13. Val av ordinarie ledamöter i styrelsen för en mandattid av två år.
14. Val av två ersättare i styrelsen för en mandattid av två år.
15. Val av två revisorer för ett år.
16. Val av två revisorsersättare för ett år.
17. Val av tre ledamöter till valberedning, varav en sammankallande.
18. Val av föreningens ombud och representanter.
19. Behandling av förslag som inkommit till årsmötet.
20. Avtackning.
21. Övriga ärenden.
22. Mötets avslutande.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2010
FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN

PROGRAMVERKSAMHETEN
Föreningens första arrangemang 2010 var ett besök på Anderslövs museum
den 15:e februari. Trots kyla och snö hade ett 60-tal av föreningens
medlemmar infunnit sig. Muséet är inrymt i Anderslövs gamla kommunalhus
och förvaltas av Kulturgruppen Anderslöv. Efter rundvandringen i muséet
avslutades kvällen med kaffe i det intilliggande församlingshemmet, varvid vi
blev underhållna med bildspel och ”historier”.
Vårt stora Tack till Kulturgruppen Anderslöv.
Årsmötet 2010 avhölls på Svedala församlingshem den 15:e mars. Ett 80-tal
medlemmar hade infunnit sig. Styrelsen från det gångna verksamhetsåret
omvaldes i sin helhet.Efter årsmötesförhandlingarna höll Lars Lundberg från
Kulturen i Lund ett uppskattat föredrag om myt och verklighet kring
snapphanarnas aktiviteter på 1600-talet.
Föreningen bjöd på kaffe.
När det så äntligen blev vår arrangerades den 25:e april vår sedvanliga
naturvandring i samarbete med Svedala naturvårdsförening. Utifrån sin artikel
i Årsboken 2009 guidade Per Blomberg oss genom naturen i Torup.
Vi tackar Per för att han troget ställer upp varje år för detta uppskattade
arrangemang.
Söndagen den 30:e maj och onsdagen den 2:a juni företog vi stadsvandringar i
Lund under ledning av den kunnige och underhållande Lars Lundberg. Ett 20tal medlemmar deltog vid varje tillfälle.
Mölledagen den 4:e juli var välbesökt och uppskattad. Vädret var vackert och
kvarnvingarna snurrade, även om vinden var lite väl svag för att ge dem
ordentlig fart. Bengt Anderberg underhöll i trädgården där det serverades
äggakaga, kaffe och hembakta kakor. Vi beklagar att en del besökare inte fick
plats vid borden under eftermiddagens mest intensiva timmar.
Det anordnades även sedvanlig tipsrunda och en vacker textilutställning
inomhus.

Ett filmteam från leaderprojektet ”Bilden av Söderslätt” filmade evenemanget
som nu finns på www.sesoderslatt.se.
Ett stort tack till alla som jobbade och till Ethel och Lars Andersson för lånet
av parkeringsplatser.
För andra året i rad anordnades en vandring i Vismarlöv den 22:e augusti,
under ledning av Morgan Levin. Arrangemanget samlade 65 deltagare, vilket
var mer än en fördubbling jämfört med vandringen 2009.
Söndagen den 5:e september var det dags för föreningens höstutflykt som
gick till Hägghult och Broby i nordöstra Skåne. Resan var fulltecknad och
drygt 100 medlemmar fyllde de två bussarna. Resan blev extra lyckad, tack
vare det vackra vädret och de utmärkta guiderna i Hägghult. Lunchen på
Broby gästis gick snabbt och smidigt, varefter vi begav oss till Broby
Hembygdspark där vi under vår kaffestund fick åhöra ett föredrag av den
lokala hembygdsföreningens ordförande Sven Jensén.
Vår förening ”sponsrade” resan.
Söndagen den 19:e september hade vår förening ”öppen mölla” i Aggarp.
Kvarnen var igång och det serverades kaffe. Besökarantalet var dock inte så
stort, vilket kanske berodde på att arrangemanget sammanföll med valet och
att vädret var lite ostadigt.
Den 18:e oktober anordnade vår förening ett medlemsmöte på
Församlingshemmet i Svedala. Mats Olsson och ordföranden visade bilder
från ”det gamla Svedala”. 65 personer hade infunnit sig, vilket var lite mer än
vad som var beräknat. Det blev lite trångt, men vi gladdes över att
arrangemanget var så uppskattat.
Föreningen bjöd på kaffe.
Den 8:e november anordnades ännu ett medlemsmöte på Värbygården i Bara.
35 medlemmar infann sig för att få ett första smakprov på Lars-Åke Holsts
bok om Sturups flygplats. Lars-Åke presenterade också ett rikhaltigt
bildmaterial från ”Sturup före Sturup” som väckte stort intresse. Kvällen
avslutades med kaffe.
Vi tackar husmor Eva och prästen Mats för gott samarbete.
På julmarknaden i Svedala den 28:e november hade vår förening sitt
traditionella stånd med bokförsäljning på kommunhusets gård, då vi både
presenterade föreningens årsbok för 2010 och Lars-Åke Holsts bok om
Sturups flygplats. Den senare såldes vid detta tillfälle för rabatterat pris till
föreningens medlemmar. Det stora intresset och den täta tillströmningen av
besökare ledde till en god bokförsäljning.

Mellan den 5:e januari och 5:e februari 2011 stod vår förening som arrangör
av en välbesökt och uppskattad utställning av ”Gammal svedalakeramik” på
Svedala bibliotek. Utställningen var en uppföljning av en artikel kring samma
ämne i Årsboken 2010.
Måndagen den 14:e februari 2011 besökte vår förening Trelleborgs museum.
45 medlemmar hade infunnit sig. Museichefen Ingela Jacobsson inledde med
en kort orientering kring det nyöppnade muséets inriktning, varefter vi besåg
utställningarna. Besöket avslutades med kaffe i det intilliggande vattentornet.
Föreningen stod för alla kostnader.

LÖPANDE VERKSAMHETER
Katalogiseringen och uppordningen av Sture Falheds donation har fortgått
under verksamhetsåret, med hjälp av två personer från Arbetsförmedlingens
jobb- och utvecklingsgaranti fas 3, varvid vår förening har stått som
anordnare.
Fotografierna har efterhand blivit tillgängliga för allmänheten på vår hemsida.
Svedala kommun 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 medför.
Ett stort tack till alla de som deltagit i detta arbete!
Vår förenings växande släktforskargrupp har under året genomfört 10
aktiviteter. Gruppen har också ett fast samarbete med Svedala bibliotek,
framför allt i samband med den årligen återkommande ”Släktforskningens
dag”.
Vår hemsida uppdateras kontinuerligt. Den 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 julhelgen.

BOKUTGIVNING OCH BOKFÖRSÄLJNING
I slutet av 2010 utgav vår förening två böcker. Förutom Årsboken för 2010
utgavs också ”Sturup, från Skånsk Jordbruksbygd till Internationell Flygplats”
av Lars-Åke Holst. Båda böckerna trycktes helt i färg, med den sistnämnda
följde också en DVD som sammanställts av Kåge Gimtell.
Sedan Årsboken distribuerats till medlemmarna i slutet av november försåldes
den och Holsts bok till allmänheten under julmarknaden den första advent på
Kommunhusets gård, varvid föreningens medlemmar erbjöds att köpa den
senare till rabatterat pris.
Helgen därefter hade vi även bokförsäljning på julmarknaden i Bara centrum.
Bokförsäljningen har varit god och vi fick ta emot stor uppskattning för de
båda böckerna.
En stor del av den löpande bokförsäljningen under året har skett på
kommunens bibliotek och vi tackar bibliotekspersonalen för vårt goda
samarbete.
Arbetet med Årsboken 2011 är redan påbörjat.

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2011
Programverksamhet:
Föreningen har som målsättning att presentera i genomsnitt ett arrangemang
per månad, förutom ett uppehåll under semestermånaderna och ett uppehåll
kring jul. Vår ambition är att göra programverksamheten variationsrik och
underhållande, med ständig tonvikt på föreningens kulturhistoriska inriktning.
Förutom det årliga, stadgeenliga årsmötet avser vi att fortsätta med andra
återkommande arrangemang, som Släktforskningens dag, Mölledagen i
Aggarp, Höstresan och vår bokförsäljning på julmarknaden.
I vår utformning av programverksamheten mottager vi gärna önskemål från
föreningens medlemmar, i den mån önskemålen är möjliga att genomföra.

Löpande verksamheter:
Styrelsen beräknar att utkomma med tre till fyra medlemsblad under det
kommande verksamhetsåret. I dessa presenterar vi kommande arrangemang,
tillsammans med övrig information kring vår verksamhet.
Arbetet med att utveckla och uppdatera vår hemsida kommer att fortgå
kontinuerligt.
Uppdraget från Svedala Kommun att uppordna och katalogisera Sture Falheds
bildsamling kommer att fortgå likt tidigare. Vi kommer också att fortsätta
med arbetet att göra denna samling tillgänglig för allmänheten. Bearbetningen
av kommunens övriga bildarkiv och vår egen förenings arkiv fortsätter också.
Tillsynen av Aggarps kvarn med tillhörande möllarebostad, enligt uppdraget
från Svedala Kommun, fortsätter i form av våra ”arbetsdagar” för intresserade
medlemmar. Vi fortsätter vårt samarbete med Föreningen Skånska Möllor och
Föreningen Slottsmöllan i Malmö, med olika specialarrangemang för de som
är intresserade av denna verksamhet.
Aktiviteterna inom släktforskningen fortsätter med återkommande
studiekvällar.
Vår förening är officiell remissinstans för Svedala kommun vad avser
namngivning av gator och bostadsområden.
Vår förening kommer att fortsätta samarbetet med Svedala Bibliotek, Svedala
Naturvårdsförening, Kulturutskottet, de olika byalagen och andra föreningar
med hembygdsintressen i vår kommun.

Bokutgivning:
Föreningen avser att även år 2011 komma ut med en årsbok, arbetet är redan
påbörjat.
Utgivningsdatum är beräknat till andra hälften av november, i likhet med
tidigare år.

MEDDELANDEN:
Protokollet från årsmötet 2011 kommer i nästa Medlemsblad, där vi också
meddelar vårprogrammet.
Redan nu kan vi emellertid meddela datumen för ”Möllegruppens”
arbetsdagar under våren:
Lördagen 26:e mars, kl. 10.00 – 13.00
Lördagen 9:e april, kl. 10.00 – 13.00
Torsdagen 28:e april, kl. 17.00 – 20.00
Torsdagen 5:e maj, kl. 17.00 – 20.00
Torsdagen 19:e maj, kl. 17.00 – 20.00
Som vanligt är klockslagen ungefärliga och som vanligt avslutar vi varje
arbetsdag med en kaffestund. Inga särskilda kvalifikationer behövs. Alla är
välkomna till våra trevliga arbetsdagar.
Släktforskningens dag blir i år lördagen den 19:e mars på Svedala bibliotek,
mellan klockan 10.00 och 14.00. Då finns det möjligheter att få information
om släktforskning och att själv prova på hur man via nätet kan släktforska.
Ett föredrag om släktforskning hålles mellan klockan 11.00 och 12.00.
Arr: Föreningen Svedala-Barabygden och Svedala Bibliotek.

AVSLUTNINGSVIS…
vill vi påminna de medlemmar som eventuellt ännu inte har betalat sin
medlemsavgift för 2011 att göra detta så snart som möjligt, vilket skulle göra
oss mycket tacksamma.
Bankgironummer: 478-6240.
Lika tacksamma skulle vi bli om de medlemmar som bytt adress meddelar
detta till vår kassör, Göran Kleander, tel. 40 17 06 eller på e-post:
info@fsbb.se

Föreningen Svedala-Barabygden
c/o Kjell Bergman
Malmövägen 20
233 39 SVEDALA
E-post: info@fsbb.se

