Singö Hembygdsförening
Årsberättelse 2014
Medlemmar

2004-2014: 447, 466, 491, 509, 522, 519, 513, 502, 507, 514 och 515 betalande medlemmar

Årsmöte

På årsmötet den 26 april deltog 19 medlemmar. Inga motioner hade inkommit. Till kaffet efter stämman
presenterade Yngve Andersson en ljudinspelning som gjorts av Institutet för språk och folkminnen med Harald
Carlsson f1903 som var sjöman och fyrvaktare från Boda. Inspelningen spelades upp och uppskattades mycket.
Det var en del av årets TEMA ”Fartyg, redare och sjöfolk på Singö”.

Midsommarfirande

Skolan sålde kaffe, kakor och korv och hembygdsföreningen lotter och glass på årets största evenemang på
Singö. Stången kläddes och kom i luften varefter Jim Åkerstedts trio spelade och ledde dansen. Det var mycket
folk, bra väder och organisationen fungerade bra med många ideella insatser.

Visningar

Visningarna av Mattsgården genomfördes planenligt; totalt 233 betalande besökare. Årets TEMA var för andra
året Fartyg, båtar och sjöfolk på Singö.
Extra visningar har gjorts för olika besöksgrupper om sammanlagt ca 150 personer.

Siberak

Singö berättarakademi, under ledning av Anders Burman, hade två träffar i Mattsgården under 2014, en på
våren och en på hösten. Temat på vårträffen var: ”Fiskare under krigstid”. Åke Henriksson berättade hur det var
att vara fiskare under andra världskriget. Höstträffen hade temat: ”Mina bästa böcker”, oförglömliga
läsupplevelser under barn- och ungdomsåren. De båda träffarna lockade ett sextiotal intresserade. Den
ständige gästen författaren Erik Eriksson var förstås också med och berikade samtalen med många intressanta
inlägg.

Adventskaffe

Det blev ingen gudstjänst i Singö kyrka 1:a advent 2014, varför adventskaffet ställdes in.

Publikationer

Yngve Andersson skrev ”Nyheter från Singö 2014” som översändes till alla medlemmar med årsutskicket.
Lisbeth Modins sammanfattning av sommarens TEMA-föredrag publicerades på hemsidan under rubriken
Ångbåtskaptener, bogserbåtsbefälhavare och pråmskeppare.

Hemsidan

hade 128 631 besök och 1 256 987 träffar vilket är mer än en fördubbling sedan förra året. Det är framför allt
släktforskningen som drar besökare. Singös företagare annonserade sämre än tidigare på endast 1 av 6
annonsplatser. Hemsidan är tänkt att ge ett bidrag till föreningen genom annonsintäkterna men det lyckades
inte 2014.

Gåvor

Flera av våra medlemmar är mycket generösa med gåvor tillsammans med inbetalning av medlemsavgiften.
Dessutom minnesgåvor och diverse övriga gåvor.

Mattsgården

Löpande underhåll har utförts enligt liggande plan.

Personalfest

Alla förtroendevalda och aktiva medlemmar inbjöds till fest med middag i Singö Församlingshus i slutet av
november. Över 1000 timmars ideellt arbete är en förutsättning för föreningens verksamhet.

Produkter

Föreningens laminerade serveringsbrickor med Singömotiv fortsätter ge en god intäkt.

Stöd

Föreningen har efter ansökan fått 1000 kr i grundbidrag och 5000 kr i verksamhetsbidrag av Norrtälje kommun.
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Styrelsen har haft 7 protokollförda möten

