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Singö Hembygdsförening 2008
3 upprop

Kallelse till årsmöte
Låna ut Ditt gårdsarkiv eller byarkivet!

21 mars 2009 kl 14:00 i församlingshuset
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10.
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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 4 ordinarie styrelseledamöter och 2 ersättare på 2 år
Val av 2 ordinarie revisorer och 1 ersättare
Val av 3 ledamöter till valberedningen varav en sammankallande
Fastställande av medlemsavgift för kommande år
Behandling av motioner, som skall vara inlämnade till styrelsen
minst 2 veckor före årsmötet
Behandling av styrelsens förslag
Övriga frågor

Avslutning

KAFFE MED HEMBAKT - UNDERHÅLLNING - ÅROR
För underhållningen står

Nirsesbröderna med fäbodjänta
som presenterar programmet

Fäbodliv
en resa i sång, musik och prosa

www.singo-fogdo.se och www.singo.dk

Till stor glädje för hembygdsforskningen har Astrid Sjölander lånat
ut Ritens gårdsarkiv med lagfartsprotokoll, köpebrev, bouppteckningar
etc så att kopior av handlingarna
kunnat läggas till Singö Hembygdsförenings arkiv. Detta är mycket värdefullt när bygdens historia skall skrivas.
Styrelsen hoppas fler vill följa Astrids
initiativ genom att låna ut gamla handlingar, fotografier etc för kopiering.

Vet Du var föreningens tennföremål finns?
I Singö Hembygdsförenings pågående inventering,
märkning och registrering av föremålssamlingarna
har nu etapp 1 slutförts: föremålen i mangårdsbyggnaden. Mer än 1000 föremål har märkts och
registrerats. Dessvärre visar det sig att jämfört med
en tidigare inventering saknas vissa föremål, främst
tennföremål, som enligt anteckningar lämnats ut till
enskild förvaring. Det är dock oklart hos vem eller
vilka. Hör av Dig till styrelsen om Du känner till var
dessa föremål kan finnnas.

Meddela din EPOST adress!
Administration skulle bli både billigare och mindre arbetssam om styrelsen hade tillgång till
medlemmarnas epostadresser. Det vore därför fint om du skickade din epostadress till
inger@singo.dk
Mattsgården: På Mattsgården genomfördes sex annonserade visningar och några extra på
beställning. Kunniga och engagerade guider var som vanligt Åke Öhman och Yngve
Andersson. Nytt för året var att klipp ur gamla ljudinspelningar spelades upp vid varje visning.
Teman för dessa var Georg Öhman, Linberedning med bilder av Anette Hallsenius, Gustav
Singer, Lars Sundin och Klädsel 1910. Britta Andersson ställde ånyo ut ”Sjöbodar” och ”Grindar”
på Singö. Yngve Andersson visade sin jubileumsutställning ”Singö Hembygdsförening 60
år”. Antal besökare och nettointäkter ungefär som tidigare år.
Underhållsprogrammet för Mattsgårdens uthusbyggnader inleddes under året. I ladugården
byttes stockar i väggarna, bärande delar i taket och yttertaket lades om med en extra rad
takpannor vid takfoten för att ge bättre skydd åt ytterväggarna. Roslagsbankens Stiftelser
gav ett generöst bidrag på 25 000 kr till renoveringen.
Timmermän var Ola Hedman
och Jesper Eriksson. Mat s
Ulfvin och Mats Jansson
målade om. Lars Mattsson och
Håkan Drevin bidrog med
sågat virke. Den stora asken
som växte över taket har
lumrats.

Singö Hembygdsförening 2008
Medlemmar: Antalet medlemmar var 2004:447, 2005:466, 2006:491, 2007:509 och
2008:522.
Styrelse: Styrelsen har haft 8 protokollförda möten. Föreningens arbetsträffar i
Mattsgården har under året i stort sett upphört men ersatts av månatliga handarbetsträffar
som ordnas av Britta Andersson.
Styrelsens sammansättning har varit:

Årsmötet: På årsmötet den 8
mars deltog 29 medlemmar. Inga
motioner hade inkommit.
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Håkan Drevin
Yngve Andersson
Inger Öhman
Kerstin Wahlfort
Åke Öhman
Lilly-Marie Freiman
Anneli Walinder
Sara Pettersson
Ulrika Freiman

- 2009
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- 2010
- 2010
- 2009
- 2009
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Revisorer
ord Kjell Eklund
ord Lennart Björk
supp Lars Horwitz

supp
supp
supp
supp

Britta Andersson
Lars Matsson
Per Mjörnö
Jarl Söderman

- 2009
- 2009
- 2010
- 2010

Valberedning
Jan Svensson sammankallande
Agneta Brus
Cissie Bohlin

Hemsida: Föreningens hemsida på www.singo.dk
eller www.singo-fogdo.se har under året haft ännu
fler besök än förra året och närmar sig nu 15 000
per år! Hemsidans första ljudspår ”Mattsgårdsvalsen” av och med Mosse-Fridolf från Boda blev
omedelbart en stor succé och seglade upp som en
av de mest besökta länkarna. 4 sponsorer har
annonserat på hemsidan varför den nu ger ett
visst ekonomiskt överskott till föreningen
Titta gärna in!
Där finns mycket att läsa.
Adventskaffe: Föreningen ordnade
traditionsenligt kyrkkaffe i församlingshuset på
kyrkoårets första dag. Ett 40-tal personer deltog.

Midsommarfirande: Midsommarfirandet
genomfördes som vanligt med skolans
föräldrar och Singö Skärgårdsslöjd som
medarrangörer. Arrangemanget gynnades av
fint väder och antalet besökare uppskattades
till 1500-1600. Stort tack till Mats Jansson som
åter ställt parkeringsplatsen Grodan till
förfogande!

Rapporter: Yngve Andersson har
”översatt” kungaskrivelserna som
finns inramade på två tavlor i Singö
kyrka. Det är utskrifter av Gustav III:s
tal till ständerna 1771 respektive 1772
som inramats. Föreningen har sammanställt en enkel skrift som presenterar tavlorna och där Yngve skriver
om de historiska händelserna som föAnders Burman med Singö
regick statskuppen 1772 och klarlägberättarakademi har under året
ger hur dessa tavlor hamnat i Singö
ordnat flera berättaraftnar i
kyrka. Skriften har tryckts och
Mattsgården med 15-20 besökare
skänkts till kyrkan där den finns att
varje gång. Läs mer om Siberak på hemsidan.
köpa. Birgitta Sundin Joachimsson
har skrivit en minnesruna över sin far
Gåvor: Föreningen har fått ett flertal fina gåvor som Singöprästen Lars Sundin. Lars var
använts till lotterivinster. Gunnar Söderlund från föreningens ordförande i ca 30 år.
Svartklubben har skänkt konstnärliga dokumentära Minnesrunan finns att läsa på hemkvalitetsbilder på personer och miljöer från Singö. sidan.

Besök: På vårkanten fick Mattsgården besök
av Singös ungdomskör Sing-a-Song. Med sig
hade de andra musicerande ungdomar med föräldrar från Ridgefield i USA med vilka de har ett
vänskapsutbyte. Mattsgården fylldes med folk
och Anders Burman och Kerstin Wahlfort presenterade ett trevligt och uppskattat program
med bl a frågesport om vad gamla föremål kan
ha använts till. Det var en önskestund för styrelsen att se Mattsgården fylld med ungdomar.

Båtar: Hembygdsföreningen äger fyra
gamla allmogebåtar. Det är två skötbåtar, en julle och en roddeka. Dessa
finns utställda på hembygdsgården men
en av skötbåtarna, ”Singö”, lånas varje
år ut till Postrodden mellan Ekerö och
Grisslehamn. 2008 kom båten på 4:e plats
totalt i tävlingen och fick 78 båtpoäng
av 80 möjliga. För att säkerställa att den
ca 120 år gamla båten är i tillräckligt bra
skick för denna årliga strapats har den
under året undersökts av träbåtbyggaren Per Berensson i Vinterhamn.
Skrovet befanns vara helt friskt!

Stort och varmt tack till Er som genom
medlemskap, gåvor och arbetsinsatser bidrar
till att bevara Singös kulturarv till kommande
generationer
Ta med barn och barnbarn och bjud på glass
på Mattsgården i sommar.
Öppet måndagar i juli och sön 2:a aug 13-17

