Medlemsblad

Nr 1 Årg. 22 (2013)
MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN
KALLAS HÄRMED TILL

ÅRSMÖTE
Måndagen den 18:e mars 2013, klockan 19.00, i Svedala
församlingshem.
Program:
Årsmötesförhandlingar.
Efter årsmötesförhandlingarna får vi avnjuta ett föredrag av stadsantikvarie Anders Reisnert, välbekant för många av våra medlemmar.
Anders kommer att tala om Torups slott, dess historia och framtid,
utifrån sin artikel i vår senaste årsbok. Han har gästat oss tidigare och
vi vet att han har en god förmåga att kombinera sina gedigna kunskaper
med god underhållning.
Torups slott är i högsta grad aktuellt, eftersom det nu helt har övertagits
av Malmö stad, vilket ökar dess tillgänglighet och möjligheter för
allmänheten. Som stadsantikvarie är Anders väl insatt i framtidsplanerna för slottet.
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!
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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 två år.

14.

Val av två ersättare i styrelsen för 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.

Övriga ärenden.

21.

Avtackning

22.

Mötets avslutande.
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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2012
FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN

PROGRAMVERKSAMHETEN
Året inleddes måndagen den 13:e februari då vår förening hade
arrangerat en guidad visning av den då nyöppnade utställningen
”Smart” på Teknikens och Sjöfartens hus i Malmö. Antalet deltagare blev 27 personer. Det blev en intressant visning och för flera
deltagare blev muséet en upptäckt.
Till vår förenings 21:a årsmöte, den 12:e mars, hade 75 medlemmar
infunnit sig. Efter sedvanliga årsmötesförhandlingar höll vår
inbjudne föreläsare, Gunnar Henningsson, ett engagerande och
kunskapsrikt föredrag om dagens högteknologiska jordbruk.
Föreningen bjöd på kaffe med dopp.
Söndagen den 22:a april arrangerade vi vår årliga naturvandring, i
samarbete med Svedala Naturskyddsförening. I sedvanlig ordning
leddes den av Per Blomberg, utifrån hans artikel i vår årsbok om
”Jätteträd och andra märkliga träd i Svedala-Barabygden”. Trots det
usla vädret hade 15 deltagare infunnit sig.
Söndagen den 13:e maj gjorde vi en stadsvandring i Skanör, under
ledning av lokalguiden Christian Kindblad. Tyvärr hade endast 15
medlemmar infunnit sig, vilket var en besvikelse, eftersom det fanns
plats för 30 deltagare.
Vår traditionella ”mölledag” i Aggarp, söndagen den 1:a juli,
samlade lite färre deltagare än vanligt, kanske för att det dåliga
vädret under förmiddagen avskräckte en del. Bengt Anderberg stod
för musik och underhållning i trädgården.
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Vi tackar alla medverkande, framför allt de som jobbade i köket och
paret Andersson på Karindal för att de upplät sin mark för
parkeringsplatser.
Lördagen den 8:e september arrangerades för första gången en
”kulturnatt” i Svedala. Vår förening bidrog med ett bildspel av
gamla svedalabilder på biblioteket. Vi hade dessutom ”öppet hus” i
våra arkivlokaler på gamla småskolan, varvid intresset och
besökarantalet vida översteg våra förväntningar. Ett 40-tal
intresserade infann sig för att ta del av bilderna i Sture Falheds
fotodonation.
Dagen efter, den 9:e september, reste vi iväg på vår årliga
höstutflykt. Resan var fulltecknad och vi fyllde två bussar.
Guidningen på Glimmingehus blev mycket uppskattad, vilket var
nära att omkullkasta hela vår tidsplan. Det ordnade sig dock och vi
avnjöt en god lunch på Hammenhögs gästgivaregård. Därifrån åkte
vi till Ramsåsa teater där vi fick åtnjuta folklustspelet ”Nya tider”,
till vilket serverades eftermiddagskaffe.
Resan sponsrades av föreningen.
Söndagen därefter, den 16:e september, arrangerade vi ”öppen
mölla” i Aggarp, med kaffeservering. Ett 40-tal personer infann sig
och kvarnvingarna fick god fart. Ett stort tack till de som gjorde
denna dag så lyckad.
Måndagen den 15:e oktober arrangerade vår förening ett
informationsmöte i Svedala kommunhus varvid Svedala kommuns
projektchef Alf Rasmussen redogjorde för byggplanerna i Svedala
och Bara. Ett 50-tal medlemmar hade infunnit sig och arrangemanget blev mycket uppskattat. Många efterlyste en fortsättning,
vilket styrelsen hörsammade.
Svedala kommun bjöd oss på kaffe.
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Många av våra medlemmar har nog inte tänkt på att de också är
medlemmar i Skånes hembygdsförbund och Sveriges hembygdsförbund. Vår förening inbjöd därför sina medlemmar till ett
medlemsmöte på Svedala församlingshem den 12:e november. Ett
40-tal medlemmar hade infunnit sig för att lyssna på ett föredrag av
Pia Sander från Skånes hembygdsförbund.
Vår förening bjöd på kaffe.
Verksamhetsåret avslutades på sedvanligt sätt den 2:a december då
vi hade bokförsäljning på Kommunhusets gård i samband med
julmarknaden. Våra medlemmar hade dessförinnan fått årsboken
2012 i sina brevlådor.
Nästföljande söndag hade vi också bokförsäljning på julmarknaden i
Bara.

LÖPANDE VERKSAMHETER
Katalogiseringen och uppordningen av Sture Falheds donation, på
uppdrag av Svedala kommun, har fortgått under verksamhetsåret.
Två personer har arbetat heltid med detta, den ena med lön från
Arbetsförmedlingens jobb- och utvecklingsgaranti fas 3 och den
andre med ”särskilt anställningsstöd” varvid Arbetsförmedlingen
stått för merparten av kostnaderna. Vår förening har stått som
anordnare och handledare.
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.
Vårt stora Tack till Sven Kruuse för all hans hjälp i detta projekt.
Enligt uppdrag från Svedala kommun utövar vår förening ”tillsyn”
av Aggarps kvarn med tillhörande möllarbostad. Den s.k. mölle-
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gruppen 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 styrelsemedlemmar vid ett
flertal tillfällen framträtt hos olika föreningar och företag, då främst
med att visa bilder från Sture Falheds fotodonation.
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 2012, årgång nio, utkom i november.
Föreningens redaktionskommitté har ansvarat för dess innehåll och
redigering.
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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 i 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 lite.
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.
Våra årsböcker är mycket uppskattade, inte endast i Svedala, utan
även långt utanför vår kommun. Detta fick vi erfara under det
gångna året då vår årsbok för 2011 blev nominerad av Skånes
hembygdsförbund till det nyinstiftade priset för ”bästa svenska
hembygdsbok 2011”. Vi blev överraskade och stolta.
Även om priset tillföll en hembygdsbok från Mellansverige, så
avgav ”juryn” också tre ”hedersomnämnanden”, däribland vår
årsbok!

MEDLEMMAR
Vår förening har nu 790 medlemmar, varav 263 ”familjemedlemmar” och tre hedersmedlemmar.
Under det gångna året har vår hedersmedlem Elsa Persson avlidit.
Vid hennes begravning fanns blommor från vår förening.
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Förslag till

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2013
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 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.
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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 2013 komma ut med en årsbok.
Utgivningsdatum är beräknat till andra hälften av november, i likhet
med tidigare år.
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MEDDELANDEN:
Protokollet från årsmötet 2013 kommer i nästa Medlemsblad, där vi
också meddelar vårprogrammet.
Redan nu kan vi emellertid meddela datumen för ”Möllegruppens”
arbetsdagar under våren:
Lördagen den 23:e mars, kl. 10.00 – 13.00
Lördagen den 6:e april,

kl. 10.00 – 13.00

Torsdagen den 18:e april, kl. 17.00 – 20.00
Torsdagen den 2:e maj,

kl. 17.00 – 20.00

Torsdagen den 16:e 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.
Lördagen den 16:e mars, klockan 10.00–14.00, är det
Släktforskningen dag på Svedala bibliotek. Klockan 11.00-12.00 är
det föredrag om släktforskning. Övrig tid finns möjlighet till samtal om
släktforskning, då finns också släktforskare på plats.
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AVSLUTNINGSVIS…
vill vi påminna de medlemmar som eventuellt ännu inte har betalat sin
medlemsavgift för 2013 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 epost: info@fsbb.se

Väl mött
Styrelsen
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Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret 2012
Ordförande

Kjell Bergman

040-407766

V. ordförande

Nils-Åke Åkesson

040-403166

Sekreterare

Richard Bern

040-401213

Kassör

Göran Kleander

040-401706

Ledamot

Kerstin Knutsson

040-401765

Ledamot

Lennart Olsson

0410-28177

Ledamot

Mats Olsson

040-402629

Ledamot

JanAnders Persson

040-402579

Ledamot

Pierre Winge

040-294944

Ersättare

Marie Hörling

040-404110

Ersättare

Lena Gummesson

040-401500

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
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