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MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN
KALLAS HÄRMED TILL

ÅRSMÖTE
Måndagen den 2:e mars 2015, klockan 19.00,
i Svedala församlingshem.
Program:
Årsmötesförhandlingar.
Efter årsmötesförhandlingarna får vi lyssna till JanAnders Persson och
Thomas Rasmusson som med hjälp av ett stort bildmaterial berättar om
arbetet med Klågerups historia och dess rikhaltiga resultat.
Detta fleråriga projekt, i samarbete med Klågerups bibliotek, har blivit
mycket uppmärksammat och rikligen applåderat. Det är sällan som en
sådan liten tätort blir föremål för en så genomarbetad lokalhistoria.
Förutom det rikhaltiga faktamaterialet har ett stort antal fotografier
införlivats i redovisningen av Klågerups lokalhistoria.
För genomförandet av ett så stort projekt krävs stor entusiasm, vilket
uppenbaras när man lyssnar till JanAnders och Thomas.
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 FÖR ÅRSMÖTET 2015-03-02.
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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.
Fastställande av budget och årsavgift för 2015.
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 2014
FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN
PROGRAMVERKSAMHETEN
År 2014 inleddes med två besök, med en veckas mellanrum, på
Teatermuséet i Malmö. Besöken var mycket uppskattade av deltagarna.
En liten besvikelse var dock att endast 14 personer hade anmält sig för
varje tillfälle, trots att det fanns plats för 20.
Årsmötet den 3:e mars samlade ett 60-tal medlemmar.
Vi kunde välkomna en ny styrelsemedlem, Kerstin Evander, och
avtackade Kerstin Knutsson som hade avsagt sig återval.
Som avslutning på årsmötet fick vi lyssna på Carl-Erik Lundbladh från
Dialekt- och Ortnamnsarkivet i Lund när han berättade om den stora
skatt för hembygdsforskningen som denna institutions arkiv och verksamhet egentligen är.
Som avslutning bjöd föreningen på kaffe med dopp.
I ett samarrangemang med Svedala Bibliotek anordnade vi lördagen den
15:e mars, mellan 10.00 och 13.00, ”Släktforskningens dag” på
biblioteket i Svedala. Årets tema var ”Porträttet i släktforskningen”.
Den 14:e april arrangerade vår förening ett medlemsmöte där Anders
Hansson berättade om biodling. 46 personer hade infunnit sig. Kvällen
avslutades med kaffesamkväm.
I samband med kommunens misslyckade försök att elda majbål på
Valborgsmässoafton vid Aggarps kvarn arrangerade vår förening
kaffeservering i möllarbostaden.
Besöket hos Gärdslövs byalag den 26:e maj blev mycket välbesökt.
Eftersom intresset hade blivit så stort fick vi ändra lite i det ursprungliga
programmet för att kunna bereda plats åt alla. I samråd med byalaget
anordnade vi två turer med ”tuff-tuff-tåget”, varvid hälften av deltagarna
drack kaffe med hembakat kaffebröd i den trevliga byastugan medan de
övriga åkte runt på den guidade turen och därefter omvänt. Sammanlagt

69 medlemmar deltog. Det blev en lyckad kväll, allra helst som vi också
fick så vackert väder. Vi tackar Gärdslövs byalag för gästfriheten.
Vår förening deltog i årets firande av nationaldagen den 6:e juni då
Föreningen Svedala-Barabygden tilldelades Svedala kommuns miljöpris
för 2014 med motiveringen: ”Bygg- och miljökontoret anser att
föreningen bidrar till att sprida kunskap och förståelse för kultur-värdena
och öka förståelsen för kulturarvet och är därmed en lämplig kandidat
för Svedalas miljöpris”.
Vi mottog 10 000 kronor, ett diplom, blommor och en liten skulptur av
en groda. Det som vi uppskattar allra mest är dock den uppskattning av
vår verksamhet som kommunen visade oss med detta pris.
”De vilda blommornas dag” den 15:e juni arrangerades tillsammans med
Svedala Naturskyddsförening och samlade ett 30-tal deltagare.
I sedvanlig ordning fanns vår förening på plats med sitt ”boktält” på
Svedala marknad. Vårt nyinköpta tält kom väl till pass i regnet. Vi sålde
inte så många böcker, men värvade istället en hel del nya medlemmar.
Årets mölledag, den 6:e juli, ägde rum i strålande sommarväder. Vi
kunde då också inviga vårt nyinköpta ”partytält” i möllargårdens
trädgård, som skydd mot den gassande solen. Kvarnvingarna snurrade
och Gillesbandet underhöll i trädgården.
Mölledagen var välbesökt och för många har detta årliga arrangemang
också blivit en inofficiell ”hemvändardag” då gamla svedalabor ”i
förskingringen” träffas och umgås.
Vårt stora Tack till paret Andersson på Karindal som tillhandahöll
parkeringsplatser och till de som arbetade i värmen och gjorde dagen så
lyckad.
Vid ”Veteranmarknaden” den 30:e augusti deltog JanAnders Persson
från vår förening som guide på ”tuff-tuff-tåget” från Gärdslöv som körde
guidade turer i Svedala.
Höstutflykten den 20:e september blev mer än fulltecknad. Den
motsvarade alla våra förväntningar, med vackert väder och intressanta

resmål. Först besökte vi Bosjökloster där vi välkomnades av Thord
Bonde som ledde oss på en guidad tur i och kring slottet. Där åt vi också
vår lunch.
Därefter åkte vi till Landskrona där vi besökte Joakim Bengtsson, känd
från Antikrundan, som berättade om sitt hem och sina samlingar,
varefter vi fick gå runt och titta på egen hand.
Det blev en mycket lyckad dag.
Den 22:a oktober anordnade vi ett välbesökt medlemsmöte på Svedala
Folkets Hus. Vår inbjudne föreläsare för kvällen var den välbekante
Sven Rosborn som berättade om Baltiska utställningen i Malmö för 100
år sedan. Hans kunskapsrika och underhållande föredrag blev mycket
uppskattat och rikligen applåderat.
Vår förening bjöd på kaffe med kaka.
”Kulturnatten” den 11:e oktober havererade nästan helt, på grund av det
över 12 timmar långa strömavbrott som just denna dag drabbade
Svedala. Vår förening hade förberett för ”öppet hus” på Småskolan, med
visning av foton från Sture Falheds donation. Under den strömlösa
dagen trodde vi att alla våra förberedelser hade varit förgäves, men till
vår häpnad kom strömmen tillbaka vid 18-tiden, varefter arrangemanget
i stort sett kunde äga rum som planerat. Ett 40-tal besökare infann sig.
Vi gissar att de nog hade blivit fler utan dagens långa strömavbrott.
På julmarknaden den 1:a advent hade vi i vanlig ordning vårt officiella
”boksläpp” av vår årsbok i samband med vår bokförsäljning på
kommunhusets gård. Under dagen kunde vi också inräkna ett stort antal
nya medlemmar.
Den 2:e advent hade vi också bokförsäljning på julmarknaden i Bara.
Därefter avslutade vår styrelse sina åtaganden för verksamhetsåret 2014.

LÖPANDE VERKSAMHETER
Arbetet med Sture Falheds fotodonation, på uppdrag av Svedala
kommun, har fortsatt med kompletteringar vad gäller identifiering av de
porträtterade personerna. Detta försiggår kontinuerligt, så även
samarbetet med kommunen för att göra samlingen tillgänglig för
allmänheten. Samlingen innehåller cirka 48 000 fotografier.
Svedala kommun bidrar med lokaler, datorer, datorhjälp och övrig
materiel.
Enligt uppdrag från Svedala kommun utövar vår förening ”tillsyn” av
Aggarps kvarn med tillhörande möllarbostad. Den s.k. möllegruppen har
under ett flertal kvällar och helger lagt ner ett stort arbete med de olika
göromål som uppdraget medför.
Vårt stora Tack till alla som deltagit i detta arbete.
Vår förening är officiell remissinstans för Svedala kommun vad avser
namngivning av gator och bostadsområden.
Släktforskargruppen inom vår förening har under året genomfört ett
antal aktiviteter. Gruppen har också ett fast samarbete med Svedala
bibliotek, framför allt i samband med den årligen återkommande
”Släktforskningens dag”.
Under det gångna verksamhetsåret har föreningens styrelsemedlemmar
vid olika tillfällen framträtt offentligen med presentationer av vår
förening, bildvisning m.m.
Vår hemsida är välbesökt och uppskattad. Den uppdateras kontinuerligt.
Se www.fsbb.se
Föreningen har under året utgivit fyra medlemsblad.
Föreningens styrelse har sammanträtt ungefär en gång i månaden,
förutom kortare uppehåll under sommaren och kring julhelgen.
Under det gångna verksamhetsåret har vår förening samarbetat med

Svedala Bibliotek, Svedala Föreläsningsförening, Svedala Naturskyddsförening, Vuxenskolan, de olika byalagen och andra föreningar med
hembygdsintressen i vår kommun och dess omnejd.

BOKUTGIVNING OCH BOKFÖRSÄLJNING

Vår förenings årsbok för 2014, årgång 11, utkom i november.
Föreningens redaktionskommitté, bestående av Kjell Bergman,
JanAnders Persson, Jan A Johansson och Mats Olsson, har ansvarat för
årsbokens innehåll och redigering.
Vårt stora Tack till de som bidragit med artiklar för vår årsbok.
Sedan årsboken distribuerats till medlemmarna i slutet av november
försåldes den vid vårt bokbord under julmarknaden den första advent på
kommunhusets gård. Vi hade även bokförsäljning vid julmarknaden i
Bara den andre advent.
Vid julmarknaderna hade vi även, liksom tidigare år, ”bokrea” på en del
äldre årgångar från vår bokutgivning.
En inventering av vårt boklager visar att vissa av våra årgångar kan
betraktas som slutsålda, medan andra böcker i vår utgivning har sålt
påtagligt dåligt. När någon av våra böcker är på väg att bli slutsåld
lägger vi dock undan några arkivexemplar.
En stor del av den löpande bokförsäljningen under året har skett på
kommunens bibliotek och vi tackar bibliotekspersonalen för vårt goda
samarbete.
MEDLEMMAR

Vid årets slut hade vår förening 905 medlemmar.

FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN
Förslag till

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2015
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, såsom Släktforskningens dag,
Mölledagen i Aggarp, Höstresan och vår bokförsäljning på
julmarknaden.
I vår utformning av programverksamheten mottager vi gärna önskemål
från föreningens medlemmar.
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 uppdatera Sture
Falheds bildsamling kommer att fortgå. 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 möllarbostad, 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, Vuxenskolan, Svedala
Föreläsningsförening, de olika byalagen och andra föreningar med
hembygdsintressen i vår kommun.
Bokutgivning:
Föreningen avser att även år 2015 komma ut med en årsbok.
Utgivningsdatum är beräknat till andra hälften av november, i likhet
med tidigare år.

MEDDELANDE:
Protokollet från årsmötet 2015 kommer i nästa Medlemsblad, där vi
också meddelar vårprogrammet.
Redan nu kan vi emellertid meddela datumen för
”Möllegruppens” arbetsdagar under våren:
Lördagen 14 mars

kl. 10.00 - 13.00

Lördagen 28 mars

kl. 10.00 - 13.00

Lördagen 11 april

kl. 10.00 - 13.00

Torsdagen 23 april

kl. 17.00 - 20.00

Onsdagen 13 maj

kl. 17.00 - 20.00

Klockslagen är ungefärliga och som vanligt avslutar vi varje arbetsdag
med en kaffestund. Inga särskilda kvalifikationer behövs. Alla är
välkomna till våra trevliga arbetsdagar.

Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret 2014
har varit följande

Ordförande

Kjell Bergman

040-407766

V. ordförande

Jan A Johansson

040-405068

Sekreterare

Marie Hörling

040-404110

Kassör

Gert-Åke Carlsson

040-404401

Ledamot

Göran Kleander

040-401706

Ledamot

Lennart Olsson

0410-28177

Ledamot

Mats Olsson

040-402629

Ledamot

JanAnders Persson

040-402579

Ledamot

Nils-Åke Åkesson

040-403166

Ersättare

Kristina Karlsson

040-403129

Ersättare

Kerstin Evander

040-481022

Föreningen Svedala-Barabygden

Föreningens bankgironummer är:

c/o Kjell Bergman

478-6240

Malmövägen 20

E-post: info@fsbb.se

233 39 Svedala

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

