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MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN KALLAS
HÄRMED TILL

ÅRSMÖTE
Måndagen den 7:e mars 2016, klockan 19.00,
på Naverlönnskolans matsal.
Efter årsmötesförhandlingarna inbjuder Bo Hagström, som vi känner från
Solens mat på TV, till en resa i smakernas värld.

Som avslutning bjuder föreningen på kaffe med dopp.
Dagordning, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för 2016 bifogas
denna kallelse.
Bokslut, budget och valberedningens förslag delas ut vid årsmötet.
Hjärtligt välkomna!

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET 2016-03-07.
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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 2016
Fastställande av budget och årsavgift för 2016.
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 2015
FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN
PROGRAMVERKSAMHETEN
År 2015 inleddes med en berättarkväll på Vismarlövs Bagarstuga, då Morgan
Levin presenterade några skrönor ur sin nyutkomna bok ”Det var en gång..”
Årsmötet den 2:e mars samlade 88 medlemmar.
Kjell Bergman avtackades efter 8 år som ordförande och utsågs samtidigt till
Hedersordförande. Detta medförde omdisponering i styrelsen varvid Kerstin
Evander valdes till ordförande. Även Kristina Karlsson hade avsagt sig omval
och nya i styrelsen blev Thomas Rasmusson och Birgitta Hugo-Olsson.
Efter förhandlingarna berättade Jan Anders Persson och Thomas Rasmusson
om Klågerup och hur samhället växte ut när järnvägen kom till byn. Som
avslutning bjöd föreningen på kaffe med dopp.
”Släktforskningens dag” uppmärksammades den 21 mars och den här
gången på Biblioteket i Klågerup. Cirka 20 personer deltog.
Nästa medlemsaktivitet genomfördes den 18:e april då några bilar med totalt
25 medlemmar styrdes mot Johannamuseet utanför Skurup. Där fick vi en
intressant guidning och beskrivning av museet och efteråt en härlig kaffestund i
verandan.
Valborgsmässoafton firades traditionsenligt med brasa, manskör, vårtal och
kaffeservering med våfflor i möllarebostaden.
Per ”Polis” Jystrand gästade oss den 11 maj och berättade om sin tid som
polis i Svedala. Cirka 50 medlemmar hade mött upp och efteråt bjöds på kaffe
med dopp.
Några medlemmar representerade
nationaldagsfirandet den 6:e juni.
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Vi fanns också på Svedala marknad med vårt ”boktält” och efter helgen
kunde vi räkna in 17 nya medlemmar.

Årets mölledag, den 5:e juli, ägde rum på årets varmaste dag och det visade
sig bland annat i besöksantalet. Men i skuggan av tältdukarna njöt
kaffegästerna av ”äggakaga” och trevlig musik av Gillesbandet medan möllans
vingar snurrade. Möllan öppnades och visades även den 20 september.
Hjälpsamma medlemmar dukade kaffebord och serverade den här gången
äppelkakor till drygt 70 personer.
Vid ”Veteranmarknaden” den 29:e augusti deltog Jan-Anders Persson från
vår förening som guide på ”tuff-tuff-tåget” från Gärdslöv som körde guidade
turer i Svedala.
Höstutflykten den 6:e september gick med 2 fulla bussar iväg mot en riktig
slottsrunda. Färden gick över Romeleåsen till Övedskloster, där familjen
Ramel tog emot. Förmiddagskaffet serverades direkt på borggården och
därefter guidades vi i två olika omgångar runt i slottet och kunde också se oss
omkring i trädgård och slottsbutik.
Efter detta gick bussarna vidare mot lunchen som serverades på
Bjärsjölagård. Dagen avslutades på Skarhults slott, som överraskade oss genom
att på ett mycket smidigt sätt ta hand om 100 besökare på en gång! Halva
gruppen fick eftermiddagskaffe i källarvalven medan andra halvan delades upp
i mindre grupper. Här fick vi sedan genom fantastiskt kunniga guider, berättat
historien om de starka kvinnor som levt på Skarhult genom tiderna.
Den 12:e oktober fick vi besök av Ingemar Melin från Trelleborg, som
berättade en realistisk historia om en amerikansk flygare som nödlandade
utanför Trelleborg under krigstiden. Medlemsmötet samlade 37 besökare som
efter föredraget bjöds det på kaffe med kaka.
Föreningen deltog i ”Kulturnatten” den 3:e oktober genom ”öppet hus” på
Småskolan, med visning av foton från Sture Falheds donation. Ett 30-tal
besökare tittade på bilder och fikade.
Den 14 november arrangerades ”Arkivens dag” i Kommunhuset och föreningen medverkade genom att visa och berätta om Sture Fahlheds fotosamling
och utrustning.
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.
Styrelsen vill framföra ett varm tack till ALLA som på olika sätt medverkat
vid de olika arrangemangen.

LÖPANDE VERKSAMHETER
Föreningens åtagande med ”tillsyn” av Aggarps kvarn med tillhörande
möllarebostad har diskuterats under året och resulterat i ett nytt avtal med
Svedala kommun. Underhållsplan ska utarbetas under det kommande året.
Möllegruppen har på sina arbetskvällar och helger lagt ner mycket arbete med
underhåll såväl utomhus som inomhus!
Stort och varmt tack till ALLA som deltagit!
Arbetet med Sture Falheds fotodonation, på uppdrag av Svedala kommun, är
nu i stort sett färdigt med identifiering av de porträtterade personerna.
Ytterligare bilder från bland annat Erland Ripa kommer att bearbetas och så
småningom kunna visas upp.
Svedala kommun bidrar med lokaler, datorer, datorhjälp och övrig materiel.
Som officiell remissinstans för Svedala kommun vad avser namngivning av
gator och bostadsområden har föreningen i år fått ta del och lämna synpunkter
på det nya Åkerbruksområdet i Aggarp.
Släktforskargruppen inom vår förening har under året genomfört ett antal
aktiviteter. Gruppen har också ett fast samarbete med biblioteken, framför allt i
samband med den årligen återkommande ”Släktforskningens dag”.
Vår hemsida är välbesökt och uppskattad. Den uppdateras kontinuerligt. Se
www.fsbb.se
Föreningen har under året utgivit fyra medlemsblad och vi har under året
inköpt nytt dataprogram för redaktionellt arbete med årsboken.
Styrelsen har sammanträtt ungefär en gång i månaden, förutom kortare
uppehåll under sommaren och kring julhelgen.
Under det gångna verksamhetsåret har vår förening samarbetat med
Biblioteken och Studieförbundet Vuxenskolan.
Föreningen har deltagit i kretsmöten och årsmötet inom Skånes
Hembygdsförbund.

BOKUTGIVNING OCH BOKFÖRSÄLJNING
Vår förenings årsbok för 2015, årgång 12, utkom i november och levererades
till medlemmarna direkt. Därefter har boken funnits till försäljning vid bland
annat julmarknaderna.
Föreningens redaktionskommitté har bestått av Kjell Bergman, JanAnders
Persson, Jan A Johansson, Mats Olsson, Thomas Rasmusson samt Bo Sahlée.
Kommittén har ansvarat för årsbokens innehåll och redigering.
Vårt stora Tack till de som bidragit med artiklar till årsboken 2015.

MEDLEMMAR
Vid årets slut hade vår förening 941 medlemmar.

FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN
Förslag till
VERKSAMHETSPLAN FÖR 2016
2016 har utlysts som Hembygdens år. Sveriges Hembygdsförbund och
Skånes Hembygdsförbund kommer på flera olika sätt att uppmärksamma detta.
Vi har tillsammans med 6 andra hembygdsföreningar i Bara härad diskuterat
en gemensam hembygdsdag som kommer att firas den 7 augusti. Mer
information kommer.
Föreningens målsättning är i övrigt att presentera ett arrangemang per
månad, med ett uppehåll i december och januari. 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, Mölledagarna i
Aggarp, Höstresan och vår bokförsäljning på julmarknaden.

Vi tar gärna emot önskemål och förslag från föreningens medlemmar, i den
mån önskemålen är möjliga att genomföra.
Styrelsen beräknar att utkomma med tre till fyra medlemsblad under det
kommande verksamhetsåret. Där presenteras kommande arrangemang,
tillsammans med övrig information kring verksamheten. Arbetet med att
utveckla och uppdatera vår hemsida kommer att fortgå kontinuerligt.
Arbetet med Sture Falheds bildsamling börjar slutföras och fortsatt arbete
sker nu med att bearbeta och tillvarata bilder från Erland Ripas och Knut
Jönssons samlingar.
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.
Föreningen avser att även år 2016 komma ut med en årsbok.
Utgivningsdatum är beräknat till andra hälften av november, i likhet med
tidigare år.
I ett samarbete med Svedala Bibliotek inbjuder vi till ett föredrag där
den 17 mars kl 19.00. Föreläsningen handlar om Söderslättskvinnor i historien
och biljetter á 50:- kan köpas på biblioteken i kommunen från den 29 februari.
Aktiviteterna inom släktforskningen fortsätter och Släktforskningens Dag
firas i år på Biblioteket i Klågerup den 19 mars mellan kl. 10.00 och 13.00.
Vi visar hur du kommer igång med din släktforskning. Ta gärna med
personuppgifter på någon du vill släktforska kring. Alla nya och erfarna
släktforskare är välkomna.

Styrelsens sammansättning är under verksamhetsåret 2015
har varit följande
Ordförande

Kerstin Evander

040-481022

Sekreterare

Marie Hörling

040-404110

V. ordförande

Jan A Johansson

040-405068

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

Thomas Rasmusson

040-440806

Ersättare

Birgitta Hugo Olsson

040-402863

Föreningen Svedala-Barabygden

Föreningens bankgironummer är:

c/o Kerstin Evander

478-6240
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E-post: info@fsbb.se

233 94 Svedala

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

