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MEDLEMMARNA I FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN
KALLAS
HÄRMED TILL ÅRSMÖTE
Onsdagen den 8 mars 2017, klockan 19.00
i Naverlönnskolans matsal.
Dagordning, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan för 2017
bifogas kallelsen.
Bokslut, budget och valberedningens förslag delas ut vid årsmötet.
Efter årsmötesförhandlingarna serveras
kaffe och ett föredrag av äventyraren
och inspiratören Peter Åberg. Peter
pratar om ”Att få uppleva sina
drömmar”, om att utmana sig själv och
finna sin inre styrka när det oväntade
inträffar. Ett föredrag ni inte bör missa.
Anmälan – för att kunna förbereda för
kaffe ser vi gärna att Du/Ni anmäler er
till Gert Åke senast den 4 mars på epost gertake.carlsson@gmail.com eller
telefon 072 510 4401.
Hjärtligt välkomna!

DAGORDNING FÖR ÅRSMÖTET 2017-03-08.
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 för 2017
11. Fastställande av budget och årsavgift för 2017.
12. Val av ordförande.
13. Val av ordinarie ledamöter i styrelsen för en mandattid av två år.
14. Val av två ersättare för två år.
15. Val av två revisorer för ett år.
16. Val av revisorsersättare för ett år.
17. Val av 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 2016
FÖRENINGEN SVEDALA-BARABYGDEN
PROGRAMVERKSAMHETEN
1 februari - ett föredrag om Torup och Henriette Coyet. Ett 40-tal
medlemmar lyssnade på Eva Roos Davidsson, som berättade om
godset och familjerna där.
7 mars – årsmötet i Naverlönnskolans matsal samlade 117
medlemmar. Göran Kleander avtackades efter 10 år i styrelsen varav 8
år som kassör och utsågs också till hedersledamot. Thomas
Rasmusson och Birgitta Hugo-Olsson valdes in som ordinarie i
styrelsen och som nya ersättare valdes Bertil Bengtsson och Morgan
Levin.
Efter förhandlingarna fick vi följa med Bo Hagström på en Italienresa
med minnen från hans resor kring Solens mat. Kvällen avslutades med
kaffe och dopp.
Styrelsens nya sammansättning presenteras längs bak i detta blad.
19 mars - Släktforskningens dag samlade ett 30-tal intresserade.
Den planerade medlemsaktiviteten i april fick tyvärr ställas in på
grund av för få anmälningar. Vi gör kanske ett nytt försök att besöka
Tor Lassons Traktormuseum en annan gång.
30 april – Valborgsmässoafton, vid kvarnen i Aggarp, tillsammans
med Svedala Manskör lockade många besökare men inte lika många
kaffesugna som tidigare år.
16 maj genomfördes en byavandring genom centrala Svedala, då Mats
Olsson guidade ett 40-tal intresserade.
6 juni – Nationaldagen firades ”traditionsenligt” med föreningens
deltagande i flaggparaden och högtiden på Stortorget.
2 juli – Svedala Marknad – vid bokförsäljningen och
medlemsrekrytering på Storgatan tillkom 5 nya medlemmar
3 juli – Mölledag med många besökare, som fick se vingarna snurra,
se hantverk i form av smide och korgflätning, samt njuta av äggakaka,
kaffe med dopp till tonerna av Gillesbandet.

6 augusti – Hembygdsdag i Hyby, som ingick i Qulturrundan. 6 olika
hembygds-föreningar inom Bara härad visade på olika sätt sina
hembygder och besökare kunde följa en karta för att hitta till de olika
platserna. Dagen i Hyby, med bland annat besök i och information om
kyrkorna, var välbesökt och kaffe serverades till c:a 100 personer.
10 september – höstens utflykt gick med två bussar till Nyvangs
gamleby, utanför Roskilde i Danmark, för att ta del av ”Skördefest på
farfars tid”. Vackert väder och trevligt arrangemang gjorde dagen
lyckad för de 80 deltagarna.
18 september - Öppen kvarn – ännu en gång under sommaren visades
kvarnen och kaffet och äppelkakorna stod på spisen, men det låga
besöksantalet har gett oss anledning att fundera över andra sätt att nå
en bredare publik.
10 oktober – Medlemsaktivitet i form av besök på Scoutmuseet i
Malmö. Roland Hansson visade och berättade om den fantastiska
samlingen av scoutkuriosa.
7 november – medlemsaktivitet då ett trettiotal personer samlades för
att titta på bilder ur arkiven som Mats Olsson plockat fram. Många
minnen och episoder från livet i Svedala med omnejd dryftades under
kvällen som avslutades med kaffe och kakor.
27 november – julmarknad i Svedala då 2016 års årsbok och Nils
Fredrikssons egen bok ”Vid åttio år” presenterades och såldes. Veckan
före hade årsboken levererats till alla medlemmar.
Medlemsrekryteringen fungerar alldeles utmärkt i samband med
presentationen av årsboken och antalet nya medlemmar totalt under
advents-tiden uppgick till 12 personer.
4 december – Julmarknad i Bara med försäljning av årsböckerna.
ÖVRIGA AKTIVITETER
Arbetsgruppen kring kvarnen och möllarebostaden har träffats
regelbundet och arbetat med underhållet både in- och utvändigt. Det
påbörjade arbetet med en underhållsplan har dragit ut på tiden och
både kvarnen och bostaden är i stort behov av underhåll så vi hoppas

få till stånd en genomarbetad behovsplan med resurser avsatta för de
kommande åren. Stort och varmt tack till ALLA som deltagit i arbetet!
Arbetsgruppen för forskning har dragit igång släktforskarträffar igen
efter några års uppehåll. Tidigare släktforskare och kursdeltagare
inbjuds till diskussioner kring gemensamma frågor och problem.
I övrigt har arbetet med att ta hand om vårt arkiv fortsatt och
ytterligare material har överlämnats dit.
Styrelsen har sammanträtt 9 gånger under året och har gett ut 4
medlemsblad. Vi har också samarbetat med Studieförbundet
Vuxenskolan och Biblioteken.
Föreningen har deltagit i kretsmöten och årsmötet inom Skånes
Hembygdsförbund.
MEDLEMMAR
Vid årets slut hade vår förening 935 medlemmar.

FÖRLAG TILL VERKSAMHETSPLAN 2017
Föredraget på årsmötet 8 mars, som ni inte bör missa, enligt info ovan
i samband med kallelsen.
Onsdagen den 10 april kl 19.00 har vi bjudit in kommunens
projektchef Alf Rasmussen att prata om ”Svedala i utveckling”. Alf
kommer att prata om de nya bostadsområdena Bara backar och
Åkerbruket och nya Aggarpsskolan. Det finns också möjlighet att
ställa frågor till vår kommunrepresentant om Svedalas planerade
framtid.
Plats Naverlönnsalen i Kommunhuset – ingång genom grinden och
med anmälan till gertake.carlsson@gmail.com eller 072-510 4401
senast den 6 april.

Liksom förra året kommer vi i år att tillsammans med övriga
Hembygdsföreningar i Bara Härad arrangera en Qulturdag den 6
augusti. Vår förening bjuder in till Killehuset i Bara för att visa
Textilier från forna dagar. Övrig info kommer i nästa medlemsblad.
Vi planerar också ett arrangera en utflykt i september månad och
återkommer med övrig info i nästa medlemsblad.
MÖLLEGRUPPEN
träffas vid Kvarnen lördagarna 8 och 22 april och 6 maj kl 10.00 samt
torsdagarna den 18 maj och 1 juni kl 17.00.
Kontaktperson; Nils-Åke Åkesson, telefon 070 298 4537

EFTERLYSNING
Mats Olsson har arbetat med vår årsbok under många år och har nu
aviserat att han behöver en ersättare.
Vi efterlyser därför någon som har erfarenhet av layout och
fotobearbetning eller är intresserad av att lära sig detta, genom att
under det fortsatta året, tillsammans med Mats, arbeta fram den
kommande årsboken. Därefter ställer Mats välvilligt upp när så
behövs. Mats själv började med att göra den första boken 2003 med
endast grundläggande datorvana. Han menade, det kan väl inte vara så
svårt, och han säger att det var det inte heller men det har varit en
mycket givande och intressant utmaning.
Intresserad?? Eller du känner någon som stämmer in på
beskrivningen.
Välkommen att höra av dig till någon av oss i styrelsen!
Frågor kan ställas till Mats på tel: 0706-576962

Styrelsens sammansättning under verksamhetsåret 2016
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