Välkommen till

Blekinge Hembygdsförbunds årsmöte
Lördagen den 21 augusti 2021 i Fridlevstad

Flygelbyggnaden till prästgården uppfördes förmodligen strax efter en förödande
brand 1687 som bostad åt ”hjälpeprästen”. Så småningom blev den arrendatorsbostad, men disponeras sedan 1924 av Fridlevstads Hembygdsförening.
Med tanke på pandemin är antalet deltagare begränsat till 50.
Anmälan om deltagande görs senast den 13 augusti kl 12.00 till
kansliet i Ronneby via mejl: blekingehembygdsforbund@gmail.com
eller till Inga-Britt Olsson 070/565 07 78.
Glöm inte att ange om någon vill ha vegetabilisk kost.

Program
09.30 Förmiddagskaffet står framdukat i Föreningarnas hus, nära kyrkan
10.00 Årsmötesförhandlingar, följda av studiebesök i museet,
kyrkstallarna och kyrkan
12.30 Avfärd till Askunga Dovvilt där vi äter lunch
till ett subventionerat pris av 140 kr


DAGORDNING VID ÅRSMÖTE 2021
1. Årsmötet öppnas
2. Minnesord
3. Val av ordförande till att leda årsmötesförhandlingarna
4. Val av sekreterare till att föra dagens protokoll
5. Val av två personer till att justera protokollet
6. Fråga om mötets behöriga utlysande
7. Upprop av närvarande ombud
8. Styrelsens verksamhets- och ekonomiberättelse
9. Revisionsberättelse
10. Fastställande av balansräkning
11. Fråga om ansvarsfrihet
12. Val av ordförande, vice ordförande och övriga styrelseledamöter
jämte ersättare
13. Val av revisorer jämte ersättare
14. Val av ledamöter i valberedningen
15. Val av ombud vid Sveriges Hembygdsförbunds riksstämma
16. Beslut om avgifter
17. Förslag till verksamhetsplan jämte budget för år 2021
18. Framställan från medlem
19. Avslutning



Blekinge Hembygdsförbund
Verksamhetsberättelse för år 2020
Till Blekinge Hembygdsförbund anslutna 43 föreningar
Alltidhults Intresseförening, Asarums Hembygdsförening, Backaryd-Öljehults socknars Hembygdsförening, Blekinge Fornminnesförening, Blekinge läns hemslöjd, ideell förening, Bräkne-Hoby Norra Samhällsförening,
Bräkne-Hoby Samhälls- och Hembygdsförening, Emneboda Samhällsförening, Eringsboda Samhälls- och Hembygdsförening, Flymens Hembygdsförening, Fridlevstads Hembygdsförening, Föreningen Bränneriets Vänner
i Gränum, Föreningen Gamla Carlscrona, Föreningen Karlshamns museum,
Föreningen Lyckeby Gille, Gränums Hembygdsförening, Halasjö Hembygdsförening, Hembygdsföreningen Facklan, Hällevik, Hoby Ekbacke,
ideell förening, Holmsjö Hembygdsförening, Istaby historia –Hariwulfas
drabanter, Jämshögs Hembygdsförening, Kallinge Hembygds- och Folkdansgille, Kyrkhults Hembygdsförening, Ledja Byalag, Listerby-Förkärla
Hembygdsförening, Långörens Hembygdsförening, Mörrums Hembygdsoch Fornminnesförening, Nebbeboda Intresseförening, Nogersunds Hembygdsförening, Nättraby Hembygdsförening, Nävragöls Hembygdsförening,
Olofströms Hembygdsförening, Ringa-måla Hembygdsförening, Ronneby
Musei- och Hembygdsförening, Rödeby Hembygdsförening, Rödeby Norra
Hembygdsförening, Sölvesborgs och Listers fornminnesförening, TvingsLångasjö Hembygdsförening, Ysane-Norje Hembygdsförening, Åryds Hembygdsförening, Älmtamåla Skolrotes Intresseförening och Östra Blekinge
Hembygdsförening.
Stödjande organisationer
Stiftelsen för Skottsbergska gårdens i Karlshamn bevarande, Fornebodastiftelsen och Stiftelsen Gränums bränneri.
Medlemskap
Antalet medlemmar i anslutna föreningar var 11 722 den 31/12 2020 (2019:11
292) och antalet enskilda medlemmar 262 (263), varav 41 ständiga.
Blekinge Hembygdsförbunds medlemskap i andra organisationer
Sveriges Hembygdsförbund, Studieförbundet Vuxenskolan, Blekingearkivet
och Blekinge Släktforskarförbund.



Årsmöte
Årsmötet den 25 april 2020 hölls per capsulam med Inga-Britt Olsson som
sekrete-rare. Arne Strandh (Östra Blekinge Hembygdsförening) och Leif
Gustafsson (Mörrums Hembygds- och Fornminnesförening) valdes till att
justera protokollet.
De 36 deltagarna representerade 23 olika föreningar.
Sedan årsmötet godkänt verksamhetsberättelsen, resultaträkningen, styrelsens
förslag till vinstdisposition och hört revisionsberättelsen, fastställdes balansräkningen, varefter styrelsen beviljades full och tacksam ansvarsfrihet för
det gångna året.
Styrelsens sammansättning för den kommande mandatperioden blev i stort
oförändrad, om man bortser från att Bengt Norman ville lämna posten som
vice ordförande och därför efterträddes av Ingrid Lovén. Styrelsen för verksamhetsåret 2020 fick därmed följande utseende med ersättarnas namn inom
parentes:
Åke Werdenfels, ordf. och Ingrid Lovén v.ordf. 2020, omval resp. nyval;
Omval för mandatperioden 2020 –21 av Bengt Norman (Anders Ohlsson),
Inga-Britt Olsson (Bengt Bejmar), Erik Björnberg (Ingegerd Holm), Urban
Emanuelsson (Rune Olausson) och Ragnvi Hyllstedt (Evy Pettersson).
Kvarstående för mandatperioden 2019 – 20: Leif Gustafsson (Staffan Olsson), Britt Hillborg (Christina Karlsson), Björn O Svcnsson (Jan Ottosson),
Thommy Svensson (Gustav Nilsson) och Hans Westerholm (Hans Jonsson,
fyllnadsval).
Till ledamöter i Beredningsutskottet valdes Åke Werdenfels, Ingrid Lovén,
Inga-Britt Olsson (sekreterare och kassör) samt Bengt Norman.
Länsmuseichefen Marcus Sandekjer ingår som adjungerad ledamot i styrelsen.
Till revisorer omvaldes Rupert Franzén med Birger Trellman som ersättare
och nyvaldes Ingmar Nilsson, samtliga för 1 år. Fortsatt mandat i valberedningen fick också Karin Brunsberg (sammankallande), Anders Engblom,
Johnny Karlsson och Anneth Hermansson. Före-ningarna i Karlshamns kommun saknar därmed representant i valberedningen.


Verksamhet och styrelsearbete
Pandemin lamslog nästan helt verksamheten under året. Den redan föregående
år inledda sats-ningen på temat ”Grundläggande kurs i arkivinventering” i samarbete med Blekingearkivet kunde dock fullföljas i samband med träffar i
Bräkne-Hoby (18/1), Sölvesborg (20/1) och Jämshög (22/1).
Ingrid Lovén deltog i en ordförandeträff i Stockholm den 12 – 13 februari och
i SHFs höstmöte på temat ”medlemsvård” den 25 november. Vid riksstämman den 23 maj, som det här året hölls digitalt, representerade hon Blekinge
Hembygdsförbund. Som förbundets kontaktperson i försäkringsfrågor deltog
Ingrid Lovén också i en försäkringskonferens i Norrköping den 22 – 23 februari och kunde under året stötta några av föreningarna inför deras kontakter med Hembygdsförsäkringen. Åke Werdenfels gjorde under året ett mer
begränsat antal föreningsbesök än tidigare. Han valde att istället lägga sina
krafter på att stödja föreningarna i Istaby och Ringamåla i deras arbete med
att fördjupa samarbetet mellan skolan och hembygdsrörelsen.
Årsboken
Blekingeboken 2020 på temat ”Blekinge”, författad och illustrerad av Björn
Gidstam, förefaller ha blivit en succé. Den marknadsfördes i samband med
utställningar i Olofström och Ronneby. Fortsättningen i Karlshamn, Karlskrona och Sölvesborg fick dock anstå till år 2021 med tanke på panepidemin.
Sammanträden
Beredningsutskottet höll under året fyra protokollförda sammanträden: den
4/2 i Bräkne-Hoby, 30/7 i Sölvesborg, 12/10 i Bräkne-Hoby och 14/12 i Saxemara/Ronneby. Styrelsens enda sammanträde den 11/3 var förlagt till Blekingearkivet i Bräkne-Hoby.
Ekonomi
Bokslutet visade på ett överskott om 48 182 kr för verksamhetsåret 2020.
Förbundets egna tillgångar den 31/12 2020 uppgick till 566 228 kr (2019
– 624 046 kr), förvaltade fondmedel för museets räkning till ett bokfört värde
om sammanlagt 574 988 kr. Marknadsvärdet den 31/12 2020 var 676 773 kr.
Östra Blekinge Hembygdsförening erhöll 5 000 kr som bidrag till verksamheten.



Tack!
Ett varmt tack till Region Blekinge, Kultur och fritid för verksamhetsbidrag,
till Studieför-bundet Vuxenskolan för ekonomiskt stöd, till personal vid Blekinge museum för kameralt arbete och till Blekingearkivet, som ställt sina
sammanträdeslokaler till förbundets förfo-gande.
Bräkne-Hoby den 21 april 2021
Åke Werdenfels

Ingrid Lovén

 		

Bengt Norman

Urban Emanuelsson

Britt Hillborg

Ingegerd Holm

Åke Persson
Björn O Svensson
                                                       
            



Inga-Britt Olsson

        	 Leif Gustafsson

		

Ragnvi Hyllstedt
Thommy Svensson
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Ändamål:
Karlskrona Grenadjärregementes minnesfond
Landshövding och fru Hagströmers fond
Emil Petersons fond
Sven-Öjvind Swahns fond
Törnströmska fonden
Wachtmeisterska minnesfonden
Lindvalls fond

Karlskrona Grenadjärregementes minnesfond
Landshövding och fru Hagströmers fond
Emil Petersons fond
Sven-Öjvind Swahns fond
Törnströmska fonden
Wachtmeisterska minnesfonden
Lindvalls fond, HBF:s del 38,35%
Summa

Fond

KAPITAL PER 2020-12-31

142 385
16 943
25 628
3 828
20 072
28 940
188 036
425 832

Fritt
eget kapital
242 957
47 597
39 601
7 785
20 072
28 940
188 036
574 988

Bokf värde
totalt EK
0
31 185
0
4 848
0
12 705
98 635
147 373

Utdelade
anslag 2020
259 485
79 803
41 336
13 488
21 649
17 957
243 055
676 773

Marknadsvärde
fonder 31/12
184 049
36 688
28 682
4 510
15 020
31 005
81 898
381 852

Bankkto
31-dec

Underhåll av minnesstenarna vid Gräsvik och Bredåkra. Uppgifter av kulturell & anddlig natur i länet. 1/10
Föremålsinköp och utställningsverksamhet. 1/10 till bundet kapital
Inköp av böcker, främst Blekingelitteratur.
Föremålsinköp och utställningsverksamhet. 1/10 till bundet kapital
Minnesmärke över Johan Törnström
Oförutsedda kostnader vid inredning av nytt museum.
Ändamål saknas. Testamente till Blekinge museum 1913.

100 572
30 654
13 973
3 957
0
0
0
149 156

Bundet
eget kapital

FONDER FÖRVALTADE AV BLEKINGE HEMBYGDSFÖRBUND
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Verksamhetsplan för Blekinge Hembygdsförbund 2021
Sveriges Hembygsförbunds verksamhetsinriktning för perioden 2018-2022
har tre fokusområden.
• Barn och unga
• Landskapets förändring
• Föreningsutveckling
Blekinge Hembygdsförbund har i nedanstående verksamhetsplan dels utgått
från dessa fokusområden dels från hur förbundet planerar att arbeta under ett
normalår. Vad som kommer att kunna genomföras, och i vilken omfattning,
beror på hur utvecklingen av Covid 19 fortlöper och eventuella restriktioner
med anledning av denna.
Länsövergripande projekt
Stärka hembygdsrörelsen attraktionskraft för besöksnäringen.
Förbundet deltar i ett av riksförbundet initierat projekt, som syftar till att
stärka hembygdsrörelsens attraktionskraft för tillresta besökare. Det har som
övergripande målsättningar:
• att stärka förbundets profil och hembygdsrörelsens utbud gentemot tillre
sande besökare;
• att stärka och kommunicera bilden av hembygdsrörelsen som en av Sveriges viktigaste aktörer inom kulturarvet, liksom vår betydelse för den lokala
identiteten och vår kunskap om lokalhistoria;
• att stärka hembygdsrörelsens förmåga att förvalta, utveckla, erbjuda och tillgängliggöra kulturarvet;
• att locka fler tillresta besökare till hembygdsrörelsens gårdar, miljöer och arrange
mang;
• att säkerställa att hembygdsrörelsen blir en naturlig part i viktiga nätverk
regionalt och lokalt liksom en intressant partner för besöksnäringen.
Projektet är 3-årigt.
”Vad skall man med barn och unga till egentligen?”
Tillsammans med företrädare för hembygdsförbunden i Region Skåne, Kronoberg, Kalmar och del av Region Halland ingår Blekinge Hembygdsförbund
i ett särskilt nätverk. Det skall belysa relationen mellan hembygdsrörelsen
och barn/ungdom, kartlägga läget och ge exempel på hur man kan attrahera
den yngre generationen. Inspirationen kommer från Heimbygda, Jämtlands
och Härjedalens hembygdsförbund.
Projektet är 3-årigt. Det inleds den 29 maj 2021.
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Regionalt projekt
”Projekt Nissagården”
har fått sitt namn efter namnet på en av gårdarna i Slänsmåla by, Karlshamns
kommun. Bebyggelsen där utgörs av en välbevarad, knuttimrad boningslänga,
daterad 1853, samt en ladugård och ett brygghus. Samtliga längor är klädda
med röd lock-listpanel. Underhållet har varit ganska eftersatt.
Efter flera studieresor beslöt Ringamåla hembygdsförening att rusta upp
gården. Det inleddes 2018 –19 när boningslängan målades om. Inför det fortsatta arbetet började man fundera över byggnadernas funktion och enades då
dels om en upprustning av köket i boningslängan, dels att återställa stallet i
ladugården och att skapa en utställningsdel i samma byggnad. En bärande
tanke var att skolelever skulle kunna hjälp till när utställningen byggdes upp.
Det kunde bl.a. ske i form av intervjuer, genom att hjälpa till att plocka fram
adekvata redskap etc.
Efter ansökan beviljade SydostLeader drygt 500 000 kr till projektet, men
krävde som motprestation en ideell arbetsinsats om 1000 timmar, värderad
till 220 000 kr. Med tanke på hälsoläget kunde arbetena påbörjas först under
senvåren 2020, då i form av en ombyggnad av köket och genom att tömma
ekonomilängorna på föremål som inte hörde till gården.
År 2021 avser man byta ut rötskadad panel på ekonomilängorna och rödfärga
byggnaderna.Nästa etapp blir att återställa stallet och rusta upp den del av
byggnaden som skall inrymma den planerade utställningen. Parallellt med
byggnadsarbetena får eleverna tillfälle att komma till tals. De får t.ex. med
hjälp av kartor och kartöverlägg en inblick när det gäller ortnamnen. Rummet,
som nytapetserades 1927? när man väntade på att svenskamerikanarna skulle
komma på besök ger anledning att ta upp emigration och immigration medan
”lampedallan” blir inkörsport när det gäller belysning/elektrifiering. Ett av
rummen i boningslängan förknippas med posten. Den fick grannarna hämta
här. Föremål, redskap eller maskiner blir givna utgångspunkter om man vill
berätta. I många fall får eleverna själva prova på olika arbetsmoment.
Projektet är 3-årigt.
Regionala informationsmöten
”Att läsa landskap”
Urban Emanuelsson berättar om samspelet mellan natur och kultur och hur
det föränd-rats genom åren.
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Skapa en besöksapp
Att låta en besökare ta del av kulturarvet med hjälp av mobiltelefon/surfplatta
och applikation blir alltmer vanligt. Tony Hansen berättar hur man går till
väga i samband med att deltagarna själva skapar en ”app”.
Byggnader och föremål
Vård och försäkring av byggnader och samlingar är ett kontinuerligt återkommande ämne.
Övrigt
Föreningsutveckling
För att stärka demokratin och skapa förutsättningar för en ökad samverkan
mellan länets föreningarna får var och en av förbundets styrelseledamöter i
uppgift att hålla kontakt med tre föreningar.
***
Björn Gidstams akvareller (Blekingeboken 2020) visas under våren/sommaren i Karls-krona och Sölvesborg.
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FÖRSLAG TILL BUDGET 2021
INTÄKTER
Bidrag Region Blekinge			
Medlemsavgift enskilda			
Försäljning Blekingeboken 		

År 2021				
78 030
45 000			
23 600					

Medlemsavgift till SHF		
112 600
2020 års överskott				
48 182
Medl.avg. Föreningar BlHBF			12 600					
Summa intäkter

			
DIREKTA KOSTNADER
Köpta tjänster					

320 012					
			
4 000

			

PERSONALKOSTNADER
Lön 						
49 700				
Soc. Avg.					
5 100 				
Fora						
200
				
					
						
55 000
ÖVRIGA KOSTNADER
Tryckerikostnader				
25 000					
Emballage					
2 500				
Resekostnader					
20 000					
Kost och logi					
6 000					
Representation/Förbundsaktiviteter		15 000					
Kontorskostnader 				
6 000				
Porto och frakt				15 000				
Medlemsavgift SHF 			
112 600		
Bankkostnader				
1 500				
Föreningsavgift				
700			
Bidrag till Hembygdsföreningar
10 000				
Föreningsaktiviteter
5 000				
Övriga kostnader				
3 000					
					
		

Summa kostnader

Årets överskott				
16

222 300			
281 300
38 712

