Singö Hembygdsförening
Årsberättelse 2017
Medlemmar

Sedan 2007 har medlemsantalet överstigit 500

Årsmöte

På årsmötet den 29 april deltog 29 medlemmar. Inga motioner hade inkommit. Efter stämman serverades kaffe
med dopp och sedvanligt lotteri med åror såldes med påföljande dragning och vinstutdelning. Estradören
Michael Blum underhöll efter kaffet med visor och berättelser "Från Knäppupp till Svenska ord".

Midsommarfirande

Föreningen kunde inte genomföra midsommararrangemanget som vanligt på grund av personalbrist. Firande
ägdå rum med andra arrangörer.

Visningar

Visningarna av Mattsgården genomfördes planenligt. Årets TEMA Gruvor på Singö blev en succe. Antalet
besökare var mer än dubbelt så stort som året innan.

Siberak

Singö berättarakademi, under ledning av Anders Burman, hade två träffar i Mattsgården under 2017. På
vårträffen var temat ”Möten med ordspråk och talesätt”. På höstträffen, som var akademins 36:e träff, var
temat ”Skolminnen, ta gärna med gamla skolböcker”. Anders fick ta emot blommor av författaren Erik
Erikssons som tack för sitt arbete med Siberak.

Publikationer

Staffan Beckmans Fogdö i tiden översändes till alla medlemmar med årsutskicket.
Yngve Anderssons Singö Mattsgården nytrycktes för försäljning i samband med visningarna.

Hemsidan

Sidan omfattar 27 000 och hade 70 647 besök (f. å. 66 487). Det är framför allt släktforskningen som drar
besökare. På släktsidorna presenteras 576 foton ut föreningens samlingar.

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. Två av föreningens skötbåtar som förvarats i Väster-Boda är
flyttade till provisorisk förvaring på Mattsgården. Föreningen har förvärvat rätten att använda ett markområde
på Mattsgårdstomtens västra sida för uppförande av en byggnad för utställning och där båtarna bör kunna
förvaras och visas. Föreningen är tacksam att markägaren Lars Åke Karlsson välvilligt mött föreningens behov.

Personalfest

Den 24 aug bjöds 30 förtroendevalda samt aktiva medlemmar på utsökt lunch på Mattsgården med Lisbeth
Modin som husmor. Över 1000 timmars ideellt arbete är en förutsättning för föreningens verksamhet.

Produkter

Föreningen har sålt trycksaker, vykort och brickor.

Stöd

Föreningen har efter ansökan fått 5000 kr i verksamhetsbidrag av Norrtälje kommun.
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Valberedning
Agneta Grandin

sammankallande

Styrelsen har haft 4 protokollförda möten

Singö Hembygdsförening
Kallelse till årsmöte 2018
Lördag 28 april kl 14:00 i församlingshuset
Agenda
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Val av mötets ordförande och sekreterare
Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
Val av 2 justeringsmän
Styrelsens verksamhetsberättelse med bokslut
och ekonomisk redovisning
Revisorernas berättelse
Fråga om ansvarsfrihet
Val av ordförande för kommande verksamhetsår
Val av minst 2 ordinarie styrelseledamöter och 2 ersättare på 2 år
Val av 2 ordinarie revisorer och 1 ersättare för räkenskapsåret 2016
Val av 3 ledamöter till valberedningen varav en sammankallande
Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret 2018.
Behandling av motioner, som skall vara inlämnade till styrelsen
senast 1 vecka före årsmötet.
Behandling av styrelsens förslag
Övriga frågor

Avslutning

KAFFE MED HEMBAKT – ÅROR
Efter stämman blir det trevlig underhållning

Stort och varmt tack till Er som genom medlemskap, gåvor och arbetsinsatser bidrar till
att bevara och presentera Singös kulturarv
Ta med barn och barnbarn och bjud på glass på Mattsgården i sommar.
Öppet måndagar i juli och söndag 5:e aug 13-17

Meddela din EPOST adress!
Administration skulle bli både billigare och enklare om styrelsen hade tillgång till medlemmarnas
e-postadresser. Motser därför tacksamt din e-postadress till info@singo.dk

