
Protokoll fört vid Albo Härads Hembygdsforenings årsmöte i
Ravlunda skola den4 april2}I9.

ALBo HARADS
He[,1avcosröRENtNG

1. Ordförande Clas Johnsson hälsar dom ca 60 medlemmanla välkomna.
Han hälsar också kvällens underhållare ,som består av Albo spelmanslag
vä1komna.
Clas berättar lite om ftireningens historik och det arbete som lägges ner på ideell
basis.Han berättar också om2019 års program och programblad,där en nyhet är
ett kalendarium,som man kan ta ut och sätta vid sin almanacka.Mycket uppskattad
detalj.
Med dom här orden ft)rklarar han20l9 års årsmöte öppnat.

2. Till ordförande att leda arsmötesförhandliirgarna väljes Clas Johnsson.

3. Till sekreterare flör årsmötet väljes Åke Hansson.

4. Till att jämte ordföranden justera dagens protokoll väljes Mats Persson och
Lisbet Nilsson.

5. Årsmötets utlysning godkännes av årsmötet.

6. Föredragningslistan godkännes av årsmötet.

7. Man awaktar med upprättandet av röstlängd.

8. Clas gör en kort genomgång av innehålleti2018 års verksamhetsberättelse.
Verksamhetsberättelsen finns tillgänglig ftir dem som så önskar. Clas berättar
också lite om föreningens hemsida som har bytt skepnad och numera rir länkad
till Sveriges Hembygdsförbunds hemsida.Man kan även få en del nyheter om
föreningens arbete via Facebook och Instagram.
Carina lämnar en ekonomisk rapport om årets bokslut.Resultatet visar på ett minus
som beror på den stora reparationen av S:t Olofs mölla.
Medlemsantalet har minskat något.
Resultat- och balansräkningar finns tillgängliga för dem som så önskar.
Verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning ft)r 2018 godkiinnes av
årsmötet.

9. Revisor Ingemar Arvidsson läser upp revisionsberättelsen som godkännes av

årsmötet.

10. fusmötet beslutar att bevilja styrelse och räkensakpsftirare ansvarsfrihet ftlr 2018

1 1. Årsmötet beslutar att styrelsen skall bestå av 10 st ordinarie ledamöter och 7 st

suppleanter.
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12. Till ordinarie ledamöter for två år väljes :Leif Gullddn,Annchristin Hurtig,
Carina Almedal,Gunilla Arvidsson och Nils Ove Nilsson.

13. Till suppleanter för 2 år väljes Lena Hallin,Tina Tånnander,Eva Karlsson och
Jan Erik Broomö.

14. Till revisorer väljer årsmötet Ingemar Arvidsson och Siv Björk.

15. Till revisorssuppleanter väljer årsmötet Sigvard Bengtsson och Thage
Håkansson.

16. Till valberedning väljer årsmötet Göran Nilsson och Stig Andersson .

Göran Nilsson utses till sammsankallande.Styrelsen ftirsöker viirva en ny
efter Ing Britt Bengtsson som avsagt sig uppdraget i valberedningen.

17. Årsmötet beslutar att bibehålla årsavgiften på 15O:-ipers.

18. Val av ombud till Skanes Hembygdsft)rbunds årsstämma i Lund den 14 april.
Gunilla Arvidsson anmäler sig.Styrelsen uppdrages att utse något mer ombud.

19. Inga motioner har inkommit.

20. Utdelning av förtjänsttecken:
Gerd Almedal.Ingvar Petersdn och Leif Gullddn tilldelas ftirtjänsttecken och
blommor för deras långvariga och trogna arbete i föreningen.
Clas läser upp motiveringarna till utnämningarna.
Åven Ing Britt Bengtsson hyllas med blommor för sitt arbete i valberedningen.
Clas tackar också Albo spelmanslag som stod för kvällens underhållning.
Clas riktar också ett tack till Eva och Göran Nilsson och Kerstin och Åke
Hansson,som tillsammans med Clas själv, stått ftir det praktiska arrangemanget
med att "bre mackor",koka kaffe och duka.
Han tackar också cafö Smulan i Brösarp för sponsring med bullar och bröd.

21. Clas tackar styrelsen och alla som jobbat ideöllt för föreningen under 2018 och
förklarar 2019 ärs årsmöte avslutat.

Sekreterare
t?
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Hansson Clas ohnsson Lisbet Nilsson Mats Persson



    VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2018 

 

 

 

Styrelsen för Albo Härads Hembygdsförening avger härmed verksamhetsberättelse 

för 2018, föreningens 85:e verksamhetsår. 

Tillsammans med föreningens ringar och arbetsgrupper och byalagen i Agusa och S:t Olof har 

Albo Härads Hembygdsförening liksom tidigare haft en omfattande verksamhet. Alla engagerade 

personer arbetar helt ideellt och antalet redovisade timmar som utförts uppgår till 7 400. Det 

motsvarar ungefär 4 heltidsanställda personer eller ca 1,5 miljoner kronor. Det är en berömvärd 

insats, som utgör grunden för att hålla vårt kulturarv levande för framtiden. Antalet betalande 

medlemmar var 792 st. en minskning med 40 stycken från föregående år. Föreningens hemsida är 

ansiktet utåt och har följts av nästan 64 000 besökare under året.  

Föreningens hedersmedlem textilprofessor Hans Krondahl avled i juni 2018. 

Styrelsen har haft 6 sammanträden. 

Årsmötet 

Årsmötet avhölls den 5 april i Ravlunda och samlade 55 medlemmar. Efter förhandlingarna 

avtackades Kenneth Olsson med förtjänstmedalj för sina värdefulla insatser i föreningen. Henny 

Johansson avtackades för mångåriga insatser i Glimmeboda, i textilkommittén och inte minst som 

ansvarig för föreningens medlemsregister. Albo Spelmanslag underhöll med trevlig folkmusik. 

Margaretha och Pågasnörarna bjöd på ett uppskattat inslag med sång, musik och läsning på 

bygdemål. 

Verksamheten 

Programutbudet 

Programmet med olika aktiviteter samlade som vanligt många intresserade besökare. 

Vandringarna till Mellby Käsk, Gedings mosse, besöket på Öståkra och Bondrumsgårdens tema-

dagar var mest populära. De stående arrangemangen i Glimmeboda och Sankt Olof är också 

välbesökta. Slöjdträffarna i Ravlunda har haft en trogen krets av duktiga textilslöjdare. Textil-

kommittén har utfört den årliga ”solningen” av samtliga textilier. 



Negativt var att föreläsningen om ”Hur kulturarvet påverkas av klimatförändringarna” fångade så 

lite intresse samt att Temaresorna till Krubbemölla helt uteblev. 

Fastighetsunderhåll 

Föreningens fastigheter kräver årligt underhåll av mindre och större art. Den dagliga tillsynen och 

skötseln ombesörjs av ringar och grupper. Treåriga underhållsplaner ligger till grund för de större 

insatserna. Enligt planerna har under året Agusastugan bl.a. fått omlagt ett sti halmtak, översyn 

av sticketaket och fönster utbytta. På Bondrumsgården har bl.a. en gavel linats om, en dörr i 

mansedet har restaurerats liksom några lerfack. På Glimmebodagården har taket på loglängan 

haft besök av råttor, vilket medfört att det krävts extra reparationsarbete utöver ordinarie 

takomläggning. Glimmebodagruppen har installerat en värmepump i bostadsdelen. 

Bostadsdelen på Krubbemölla har fått ny lining på gaveln och devis på framsidan. 

Södra Mellby möllas vingar är nedtagna p.g.a. åsknedslag 2017, ligger på marken och har målats. 

Hättan på Sankt Olofs mölla var otät och har genomgått en omfattande reparation. I samband 

därmed visade sig att en vingbalk var rötskadad, varför vingarna också där är nedtagna och har 

målats. Nya balkar till vingarna är av lärkträ och ska torka två år innan de kan monteras. 

Ett rensgaller har monterat vid inloppet till Skvaltan i Sillaröd.  

På Hallamölla har vattnet underminerat grunden vid gaveln mot ån och det pågår diskussioner om 

hur det kan åtgärdas. 

Totala kostnader 1 032 717 kr. och bidrag från Länsstyrelsen har uppgått till 388 549 kr. 

Hemsidan 

Albo härads hembygdsförenings hemsida har ett stort antal besökare, nästan 64 000 besökare. 

Kenneth Olsson har under största delen av året varit redaktör för hemsidan och fortlöpande hållit 

sidan uppdaterad. Hemsidan ligger fr.o.m. 2019 under Sveriges Hembygdsförbund. 

Medlemsbladet 

Föreningens Medlemsblad utkom med ett nummer i december. Årets tema var ”Bensinmackar i 

Albo härad”. Under årens lopp har det funnits mackar på inte mindre än 23 orter! Och på flera 

platser fanns det ett antal mackar. Idag har vi 5 stycken trots att trafiken är mycket mer 

omfattande än under mitten av 1900-talet. 

Gåvor  

Lydia Römbo har skänkt en agedyna med anknytning till Glimmeboda. Kjell Göransson, också 

med anknytning till Glimmeboda, har skänkt en häradsdräkt, som ska färdigställas av 

textilkommittén. Vera Håkansson har skänkt olika ålderdomliga klädespersedlar.  



Möten och konferenser 

Föreningen har deltagit i Skånes Hembygdsförbunds kretsmöten i Övraby och Tomelilla och var 

representerad vid förbundets årsstämma i Broby. Medlemmar i textilkommittén har medverkat i 

Tomelilla kommuns integrationsprojekt ”Skapa”. Vi har deltagit i Länsstyrelsens seminarium om 

”Byggnadsminnen och vårdplaner” och delar av styrelsen besökte Arkivcentrum Syd för 

information om arkiven där. 

Media, artiklar  

Ystads Allehanda 8 oktober: ”Höst med häst i Bondrum” 

Ystads Allehanda 19 november: ”Julmarknad med lyckligt lottade besökare” 

Video digitaliserad och redigerad 2018 av Ulf Gertz. Bondrumsgården 

Del 1: https://youtu.be/1anP9E75Z6w  

Del 2: https://youtu.be/VhDYEaWUG1I 

Ekonomi        

Föreningens omsättning var 1 054 111 kr och inkl. ringarna 1 176 531 kr. 

Årets resultat (förlust) uppgick till -261 584 kr och inkl. ringarna – 287 190 kr. 

Föreningens behållning var vid årets slut 919 642 kr och inkl. ringarna 1 613 171 kr. 

Föreningen har tagit upp ett lån i Sparbanken Syd för reparation av S:t Olofs mölla, belopp vid 

årsskiftet 285 000 kr. 

Medlemmar har bidragit med 5 050 kr i gåvor. Vuxenskolan har lämnat bidrag 6 500 kr. 

Kulturbidrag har erhållits från Tomelilla och Simrishamns kommuner med 25 000 kr och 

lokalbidrag från Simrishamns kommun med 12 000 kr.   

Sparbanken Syd har genom sponsring reducerat bankavgiften. 

 

Förtroendevalda 

I styrelsen har ingått ordinarie ledamöter: 

Clas Johnsson, ordförande                       Gunilla Arvidsson, vice ordförande 

Carina Almedal, kassör                 Tore Jönsson 

Åke Hansson, sekreterare                 Hans Nilsson 



Leif Gulldén                                               Nils-OveNilsson   

Eva Gustavsson                                                    Ingvar Petersén 

Annchristin Hurtig                                   

 

Suppleanter   

Lena Hallin                                 Anita Ring Nilsson 

Britt-Marie Persson                 Mats Persson 

Tina Tånnander                                   

 

Revisorer:   Ingemar Arvidsson och Siv Björk 

Revisorssuppleanter:   Sigvard Bengtsson och Thage Håkansson  

Valberedning: Göran Nilsson (sammankallande), Ing-Britt Bengtsson och Stig Andersson                                                                                                                            

 

Styrelsen tackar alla medlemmar, som på olika sätt stöttat och hjälpt till vid de olika 

arrangemangen och som medverkat i föreningens verksamhet. 

 

Albo 12 mars 2019 

 

Clas Johnsson, ordf.                         Gunilla Arvidsson, v.ordf.                Åke Hansson, sekr. 

 

Carina Almedal, kassör                    Leif Gulldén                                     Eva Gustavsson    

 

Annchristin Hurtig                          Tore Jönsson                            Hans Nilsson 

 

Nils Ove Nilsson                             Ingvar Petersén       



Resultat- och balansräkning Albo Härads Hembygdsförening med ringar 2018

Albo Härads Inkl. Ringar

Hembygdsför.

Resultaträkning

INTÄKTER

Intäkter 125 977 221 754

Statliga bidrag 388 549 414 709

Bidrag fr. ringar 137 202 111 975

Kommunala bidrag 37 000 37 000

Övr. ers. och intäkter 11 550 11 550

Summa intäkter 700 278 796 988

KOSTNADER

Fastigheter -973 580 -1 032 717

Övr. kostnader -80 366 -143 649

Personal -165 -165

Summa kostnader -1 054 111 -1 176 531

Rörelseresultat -353 833 -379 543

Ränteintäkter 0 104

Räntekostnader -2227 -2227

Resultat e finansiella poster -356 060 -381 666

Bokslutsdipositioner 94 476 94 476

Årets resultat -261 584 -287 190

Balansräkning

Tillgångar

Fastigheter Glimmeboda 231 825 231 825

Kassa/bank 687 817 1 381 171

Kundfordringar 175

Summa tillgångar 919 642 1 613 171

Skulder/eget kap.

Eget kapital 632 801 1 128 649

Årets resultat -261 584 -287 190

Fonderade medel 263 425 486 712

Lån S:t Olofs mölla 285 000 285 000

Summa skulder o eget kap. 919 642 1 613 171

 



ALBO HÄRADS

HEMBYGDSFöRENING

Protokoll

fört vid

konstituerande möte och styrelsemöte

den 4 april isamband med årsmötet

i Ravlunda skola

Konstituerande möte

Föredragningslista

t. Ordförande Clas Johnsson öppnade mötet.

2.. Tilljusterare valdes Mats Persson.

3. Till sekreterare i föreningen valdes Åke Hansson.

4, Tillvice ordförande valdes Gunilla Arvidsson'

5. Till kassör valdes Carina Almedal.

6. Val av arbetsutskott, adjungering i specifika frågor görs vid senare tillfälle.

7. Till ansvarig för medlemsregistret valdes Carina Almedal'

8. Till firmatecknare för föreningen valdes ordföranden Clas Johnsson och kassören

Carina Almedal var för sig.

9. Till kontaktperson för presslradio valdes Clas Johnsson.

10. Ordföranden Clas Johnsson avslutade mötet.

Ravlunda 2019 04 04

c /ar.r so.'.

Ordförande Clas Johnsson Sekreterare vid mötet Eva Gustavsson

Justerare Mats Persson


