Verksamhetsberättelse för Åkers Hembygdsförening
år 2015.
Åkers Hembygdsförenings styrelse lämnar för verksamhetsåret 2015
följande verksamhetsberättelse.
Årsmötet verksamhetsåret 2014 genomfördes 24 mars 2015 på
Församlingshemmet. 33 medlemmar närvarade.
Styrelsen har under 2015 haft följande sammansättning:
Ordförande
Ylva Binder
vald t.o.m. 2015
v Ordförande
Tomas Larsson
-”2015
Kassör
Per Hildebrand
-”2016
Sekreterare
Sven-Arne Ardell
-”2016
Övriga ledamöter Sten Hellgren
-”2015
Pelle Johansson
-”2016
Christer Ståhl
-”2016
Ann-Britt Rojek
-”2016
Monika Malmlöf
-”2015
Suppleanter
Kjell Björkman
-”2015
Karin Norberg
-”2015
Roger Granath
-”2015
Revisorer
Monica Karlsson
-”2016
Siv Alriksson
-”2016
Revisorsuppleant Anders Andersson
-”2015
Valberedning

Kajsa Hollsten
-”Lars-Erik Johansson -”Sonya Lundquist
-”-

2015
2015
2015

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda möten och
däremellan har information delgivits och brådskande beslut tagits även
via e-post.
Medlemsantal
Antal medlemmar 31 december 2015 är 386 (2014 var det 368)
Arrangemang
Föreningen har under år 2015 genomfört hela 14 arrangemang med fler
än 1 500 besökare. Till detta kommer 985 besökare på museet och 330
besökare på Arkivet.
De traditionella arrangemangen Valborg, Masugnspredikan,
Midsommarfirande, Glöggafton och Lucia har genomförts även i år.
Under året har vi genomfört ett antal aktiviteter som tilldragit sig stort
intresse från medlemmar och i några fall även från icke medlemmar.
Bland dessa arrangemang kan nämnas Öppet Hus i Åkers Bergslag,
Kyrkogårdsvandring, Filmafton, Temadagar på Arkivet, ett par
arrangemang tillsammans med Biblioteket i Åker, deltagande på
julmarknad vid Perrongen samt försäljning av böcker och årskalender
utanför Ica.
Ett evenemang, Åkers Lucia, har under vårt tredje år uppvisat lite nya
sidor. För det första fick vi bara fram en luciakandidat. Styrelsen
beslutade då att utan någon öppen omröstning erbjuda henne rollen och
hon accepterade liksom alla tärnor och stjärngossen. Vi genomförde 8
framträdanden från Glöggafton tom kröningen i Åkers kyrka. Totalt var
det cirka 350 personer som såg och lyssnade till vår Lucia med tärnor.
Under året har vi fått ideell hjälp med utformningen av bruksanvisningen
av Sten o Per Hellgren. Det är en bra hjälp för styrelsen. Detta har
säkerställt utgivningen av medlemsbladet Bruksanvisningen.

Vårt arbete med skötsel av Stånggångsleden (Pelle Johansson) och
Marviksleden (Siv Bengtson) har intensifierats under året likväl som
skötseln av Länsmuseets skyltprogram (röda skyltarna) som även dessa
hanteras av Pelle Johansson
Museet
Flera personer har varit mycket aktiva och under ledning av Sten
Hellgren har ombyggnationerna av utställningen fortsatt.
Arbetsdagar/städdagar lockade lite fler deltagare än de senaste åren och
allt som behövde göras blev gjort. Många besökare har uttryckt sig
mycket positivt om vårt museum. Museet har hållit öppet cirka 50 dagar
och till detta ska läggas 17 guidade gruppbesök. Totalt har museet haft
985 besökare (2014 var det 1 040), varav 420 varit bokade grupper.
Bruksarkivet
Arkivet har besökts av totalt 330 personer. Både enskilda besök och
grupper ingår i besöksantalet. Redan föregående år rapporterades att
planer fanns att genomföra så kallade Temadagar på arkivet. Dessa
Temadagar har genomförts och uppskattats av besökarna. Många ideella
arbetstimmar nedlagda av intresserade medlemmar även på Arkivet.
För både Arkivet och Museet kan noteras att stor del av besökarna är
tillresta och vi har svårt att locka boende i Åker att komma på besök.

Ekonomi
Föreningens ekonomi och finansiella ställning redovisas i separat
dokument.
Dock finner styrelsen det väsentligt att ge följande kommentar
i Verksamhetsberättelsen.
Åkers Hembygdsförening har under många år målmedvetet byggt upp en
ekonomisk buffert med syfte att hantera framtida kostnader och
eventuellt ändrade förutsättningar för vårt museum.
2015 års verksamhet redovisar ett litet minus. Åkers Hembygdsförening
måste i likhet med andra föreningar värna om sin kassa för att möta
eventuellt minskade intäkter och ökade kostnader.
Museet är en angelägenhet i hela bygden och besöks av både enskilda,
skolor och guidade grupper. Att vidmakthålla och utveckla kostar pengar.
Dels har vi kostnader för löpande drift såsom el, försäkring med mera
samt även underhåll o ombyggnadskostnader.
Därutöver behöver vi ha en buffert för att eventuellt göra något extra
under jubileumsåret 2016.
Övrigt
Ett 40-tal medlemmar har under året aktivt arbetat med olika
arrangemang och som museivärdar/arkivvärdar. Dessa tackades under
Glöggafton med varsin Åkerskalender 2016.
Hembygdsföreningen har representerat i diverse olika sammanhang.
Bland annat kan nämnas ordförandeskap i gruppen Hembygdsföreningar
i kommunen. Vi deltar efter bästa förmåga på träffar med Länsförbundet,
Åkers Bergslag, Kommunen och andra föreningar.

En ständigt närvarande fråga för styrelsen i Hembygdsföreningen är
behovet av hjälpande händer i de arrangemang vi genomför. För
närvarande vilar ett stort och omfattande ansvar på styrelsen att
genomföra de arrangemang som förekommer och som vi tror är till
glädje för hela bygden, både medlemmar men även för de som inte är
medlemmar. Styrelsen efterlyser dig som vill hjälpa oss, några timmar
eller någon dag under 2016, i vår strävan att utveckla bra aktiviteter i
Åker.
Avslutning
Åkers Hembygdsförening avslutar härmed sitt 29:e verksamhetsår. Stort
tack till alla medlemmar och inte minst till er som på olika sätt aktivt
deltagit i föreningens verksamhet. Utan er insats skulle verksamheten
inte fungera. Ett stort tack riktas även till revisorer och valberedning som
båda i det tysta gör en mycket fin insats för föreningen.
Åkers styckebruk i mars 2016
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