Medlemsblad

Nr 1 Årg. 27 (2018)

Gott Nytt År och här en påminnelse om vårt första medlemsmöte!
Onsdagen den 14 februari kl 19.00 på Församlingshemmet
Hans Järvestam berättar om sitt FN-uppdrag på Balkan och som
polisrådgivare i Serbien
Senast den 11 februari vill vi gärna ha en anmälan för planering av
fika till Gert-Åke
på e-post gertake.carlsson@gmail.com eller telefon 072 510 4401.
Välkommen!

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE
Medlemmarna i Föreningen Svedala-Barabygden
kallas härmed till årsmötet
Onsdagen den 7 mars 2018, klockan 19.00
OBS! OBS! på församlingshemmet.
Dagordning, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för 2018
bifogas kallelsen.
Bokslut, budget och valberedningens förslag delas ut vid årsmötet.

Efter årsmötesförhandlingarna serveras kaffe och så får vi veta mer
om Skånes historia. Vår guide från snapphaneturerna i höstas, Lars
Lundberg kallar sitt föredrag ”Höjdpunkter i Skånes spännande
kulturhistoria”.

Anmälan – för att kunna förbereda för kaffe ser vi gärna att Du/Ni
anmäler till Gert Åke senast den 3 mars på e-post
gertake.carlsson@gmail.com eller telefon 072 510 4401.

Hjärtligt välkomna!
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Mötets öppnande.
Val av ordförande att leda förhandlingarna.
Val av sekreterare för dagens möte.
Val av två justeringsmän, tillika rösträknare, att
tillsammans med ordföranden justera protokollet
Fråga om mötet blivit behörigen utlyst.
Fastställande av dagordning.
Föredragande av verksamhetsberättelse.
Föredragande av årsredovisning och revisionsberättelse.
Fråga om beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen.
Fastställande av verksamhetsplan för 2018
Fastställande av budget för 2018.
Förslag och beslut om höjning av årsavgift för 2019.
Val av ordförande.
Val av ordinarie ledamöter i styrelsen för en mandattid av
två år.
Val av två ersättare för två år.
Val av två revisorer för ett år.
Val av revisorsersättare för ett år.
Val av ledamöter till valberedning, varav en
sammankallande.
Val av föreningens ombud och representanter.
Behandling av förslag som inkommit till årsmötet.
Avtackning
Övriga ärenden
Mötets avslutande.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017
FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN
PROGRAMVERKSAMHETEN
Årsmötet den 8 mars i Naverlönnskolans matsal samlade drygt 85
medlemmar.
Förhandlingar och val genomfördes utan några större förändringar.
Lennart Olsson hade avsagt sig omval och ersattes av Sven
Kristersson och Ann Kristin Persson valdes in som
ersättare i styrelsen. Den nya sammansättningen presenteras längst
bak i detta blad.
Efter mötet fick vi lyssna på inspiratören Peter Åberg som bland annat
tog oss med på en äventyrlig flygresa över Atlanten! Vi passade på att
fira föreningens 25 år med tårta till kaffet.
Första medlemsaktiviteten samlade drygt 80 intresserade åhörare till
Kommunhuset, där vi fick höra kommunens projektchef Alf
Rasmussen berätta om de pågående byggprojekten runt om i
kommunen.
Valborgsmässoafton firades traditionsenligt vid kvarnen i Aggarp
tillsammans med Svedala Manskör. Arrangemanget lockade många
besökare och den här gången gick våffeljärnen varma!
Den 1 juli fanns vi på plats i vårt tält på Svedala Festivalen. Den nu
drygt 30-åriga marknaden har bytt namn, men det mesta är sig likt
med knallar och lotterier. Vi sålde lite böcker och lyckades värva
några nya medlemmar.
Det blev bara en dag på Storgatan eftersom söndagen den 2 juli
ägnades åt Mölledagen i Aggarp. Många nya besökare bänkade sig vid
borden med äggakaka och kaffe med dopp. Till detta serverade
Gillesbandet glada toner och sedan kunde man prova på lite tävlingar

och titta på djuren som visades upp. Kvarnen kunde köras några korta
stunder men vindarna var oss inte särskilt behjälpliga.
Den 5 augusti var det dags för Qulturrundan inom Bara härad. 6 andra
hembygdsföreningar visade sina museer och vi öppnade Killehuset i
Bara. Här visade Karin Samuelsson och Ann-Kristin Persson sina
samlade textil-skatter. Drygt 35 intresserade besökare kom och det
fanns också kaffe i köket eller i trädgården.
Helgen den 9 och 10 september arrangerades 2 bussturer till
Snapphanebygden. 51 deltagare per dag fick ta del av Lars Lundbergs
intressanta berättelser. Vädret var lite orättvist, men arrangemanget
visade sig vara lyckat.
Söndagen den 17 september visades kvarnen ännu en gång, men
hotfulla moln och regnskurar gjorde att seglen till vingarna fick
plockas ner och vingarna fick snurra med hjälp av handkraft. Men
kaffet och äppelkakorna stod på spisen och än en gång kunde vi
konstatera att det är en hel del nya besökare och framför allt
barnfamiljer som kommer till kvarnaktiviteterna.
Höstens sista aktivitet genomfördes den 8 november då Bo Sahlée
berättade om folkskolans 175 år och framför allt skolans historia inom
vår egen kommun. 75 medlemmar kom och lyssnade.

ÖVRIGA AKTIVITETER
Arbetsgruppen kring kvarnen och Möllarebostaden har träffats
regelbundet och arbetat med underhållet både in- och utvändigt. Vi
har under året haft kontakt med en ny ansvarig för de kommunala
kulturfastigheterna och fått igång ett första förslag till underhållsplan
för kvarnen och bostaden. Ett anslag för att montera ner vingarna för
besiktning och underhåll är nu beviljat och arbetet kommer att
påbörjas under våren.

Släktforskarträffarna har fortsatt under året och gruppen har samlats 7
gånger med c:a 12 deltagare per gång.
Forskningscirkeln i Klågerup har också fortsatt sitt arbete och innebär
att det nu börjar samlas en hel del material som ska sammanställas.
I övrigt har arbetet med att ta hand om vårt arkiv fortsatt.
Vår årsbok levererades till medlemmarna och presenterades och såldes
sedan på julmarknaderna i Svedala och Bara.
Styrelsen har haft 8 möten under året och har gett ut 4 medlemsblad.
Vi arbetar vidare med hemsidan och ett större projekt med insamling
och presentation av skolfoton pågår.
Vårt samarbete med Biblioteken och Studieförbundet Vuxenskolan
har varit positivt för vårt forskningsarbete.
Föreningen har tagit del av kretsmöten och årsmötet inom Skånes
Hembygdsförbund.

MEDLEMMAR
Under bokförsäljningarna vid Svedala-Festivalen och julmarknaderna
har vi lyckats rekrytera 24 nya medlemmar och föreningen hade vid
årets slut 926 medlemmar.

FÖRLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2018
- Föredrag av Hans Järvestam på medlemsmöte 14 febr enligt ovan
sida 1.
- Föredrag av Lars Lundberg på årsmötet 7 mars, enligt info ovan i
samband med kallelsen.
- Medverkan i årets Qulturrunda inom Bara härad. Första helgen i
augusti kommer vi att samarbeta med Statarmuseet i Torup. Övrig
info kommer i nästa medlemsblad.
- Höstens utflykt föreslås gå till Bjärehalvön med besök på
Krapperups slott och Birgit Nilssons museum. Vi planerar åka 2
dagar och återkommer med närmare information i senare
medlemsblad.
MÖLLEGRUPPEN
träffas vid Kvarnen lördagarna 7 och 21 april och 5 maj kl 10.00
samt torsdagarna 17 och 31 maj kl 17.00.
Kontaktperson; Nils-Åke Åkesson, telefon 070 298 4537

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
Verksamhetsåret 2017

Ordförande

Kerstin Evander

072-738 8300

Sekreterare

Marie Hörling

070-482 0296

Kassör

Gert-Åke Carlsson

072-510 4401

Nils-Åke Åkesson

070-298 4537

Mats Olsson

070-657 6962

Thomas Rasmusson

076-103 3126

Birgitta Hugo-Olsson

070-682 7196

Bertil Bengtsson

040-44 0274

Sven Kristerson

040-403819

Ann-Kristin Persson

073-0411450

Morgan Levin

070-158 5506

Föreningen Svedala-Barabygden

Föreningens bankgironummer är:

c/o Kerstin Evander

478-6240

Tegelvägen 2

E-post: info@fsbb.se

233 94 Svedala

Hemsida: www.fsbb.se
Org.-nummer: 802431- 0578

