
Protokoll fört vid Frösåkers Hembygdsförening årsmöte 28 februari 2019

Tid: torsdag den 28 februari 2019
Plats: SKB:s lokal i Östhammar
Närvarande: 33 medlemmar

Årsmötet öppnades av ordförande Karl-Fredrik Ingemarsson som hälsade alla välkomna.

§ 1 Val av ordförande och sekreterare för årsmötet
Lennart Sundberg valdes till ordförande för årsmötet.

Tommy Sjölander valdes till sekreterare för årsmötet.

§ 2 Val av protokolljusterare och tillika rösträknare.

Peggy Rhodin och Ingrid Sjölander valdes till protokolljusterare och tillika rösträknare.

§ 3 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

Kallelsen har utlysts i Medlemsbladet, Annons Nytt, Facebook och på föreningens hemsida.
Utlysningen av årsmötet godkändes.

§ 4 Fastställande av dagordningen

Dagordningen godkändes.

§ 5 Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret

Sekreteraren föredrog verksamhetsberättelsen för 2018.
Korrigering: Ansvarig för museikommittén har under 2018 varit Vivi Lindberg.

Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. (Bilaga 1)

§ 6 Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste
räkenskapsåret.

Kassören redogjorde för 2018 års balans- och resultaträkning. Årets resultat var ett underskott
på 23 200 kr att jämföra med 2017 års överskott på 2 569 kr. (Bilaga 2)

§ 7 Revisorernas berättelse för det senaste räkenskapsåret

Revisor Anders Öhrn anmälde att årsredovisningen har upprättats enligt de lagar och regler



som gäller enligt god redovisningssed och den ger en rättvis bild av föreningens resultat och
verksamhet. Årsmötet godkände revisionsberättelsen.

§ 8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid som revisionen omfattar

Årsmötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet för 2018.

§ 9 Fastställande av medlemsavgifter.

Årsmötet beslutade att fastställa årsavgiften enligt styrelsens förslag till 150 kr för enskild och
250 kr för familj från och med 2020.

§ 10 Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande
verksamhets-/räkenskapsåret.

Ordförande Karl-Fredrik Ingemarsson gick igenom planerade aktiviteter för 2019. (Bilaga 3)
Kassör Leif Björklund gick igenom planerad budget för 2019.
Årsmötet fastställde föreslagna planer.

§ 11 Val av ordförande samt övriga styrelseledamöter och suppleanter.

a Val av ordförande för 2 år (väljs på 2 år udda år)

Karl-Fredrik Ingemarsson valdes för 1 år (2019). Karl-Fredrik Ingemarsson avböjt val för 2
år.

b Val av kassör för 2 år (väljs på 2 år jämna år)

Leif Björklund löpande 2018/2019.

c Val av sekreterare för 2 år (väljs på 2 år udda år)

Tommy Sjölander valdes för 2 år 2019/2020.

d Val av 4 stycken ledamöter för 1 år

Berit Mattsson, Torbjörn Forsman, Bo Eriksson och Peter Naeslund valdes till ledamöter för
2019.



e Val av 3 stycken suppleanter för 1 år

Ragnhild Sjögren, Margaretha Jacobsson och Lennart Ekström valdes till suppleanter för
2019.

§ 12 Val av 2 stycken revisorer för 1 år

Lennart Andersson och Anders Öhrn valdes till revisorer för 2019.

§ 13 Val av 2 stycken till valberedning för 1 år varav en sammankallande

Sten Lindholm (sammankallande) och Lennart Sundberg valdes till valberedning för 2019.

§ 14 Övriga frågor

Inga övriga frågor

Mötesordförande Lennart Sundberg avslutade årsmötet och tackade styrelsen för väl utfört
arbete och de närvarande för visat intresse för Frösåkers hembygdsförening.

Ordförande Karl-Fredrik avtackade Vivi Lindberg med tal och blommor för tiden i styrelsen.

Torbjörn Forsman avslutade årsmötet med en mycket uppskattad bildvisning av gamla
fotografier i Östhammar och dess omgivning.

………………………………….. ………………………………………
Lennart Sundberg Tommy Sjölander
Mötesordförande Mötessekreterare

………………………………….. ………………………………………
Peggy Rhodin Ingrid Sjölander
Protokolljusterare Protokolljusterare



Verksamhetsberättelse för Frösåkers Hembygdsförening 2018
Styrelsen avger följande berättelse för verksamhetsåret 2018

Styrelseledamöter och övriga funktionärer
Ordförande Karl-Fredrik Ingemarsson
Vice ordförande Berit Mattsson
Sekreterare Tommy Sjölander
Kassör Leif Björklund
Ledamot Torbjörn Forsman
Ledamot Vivi Lindberg
Ledamot Bo Eriksson
Suppleant Ragnhild Sjögren
Suppleant Margaretha Jakobsson
Suppleant Peter Naeslund
Suppleant Lennart Ekström
Revisorer Lennart Andersson och Anders Öhrn
Valberedning Sten Lindholm, sammankallande och Lennart Sundberg
Ansvarig för:
Fastighetskommitté Bo Eriksson
Museikommitté Torbjörn Forsman
Samlingskommitté Karl-Fredrik Ingemarsson

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 8 sammanträden. Årsmöte i februari med 34 medlemmar
närvarande. Antalet medlemmar vid årets slut var 292 personer, samma antal som 2017.
Ett medlemsblad har getts ut.

Ekonomi
De ekonomiskt mest krävande insatserna under året har gällt Östhammar 650 år, digitalisering av
Östhammars tidning samt åtgärder avseende främst Didricssonska loftboden. Trots att vi fått stora
bidrag för dessa tre projekt har året sammantaget resulterat i ett underskott på 23 200 kr
(+2 569 kr 2017).
Den utgående behållningen är dock 304 200 kr varför föreningens ekonomi är fortsatt stark.
Styrelsen föreslår att årets underskott balanseras i ny räkning.

Aktiviteter under året:
Hemsidan har under året flyttats till ny miljö enligt Hembygdsförbundets direktiv. Här kan man nu ta
del av gamla Östhammars tidningar digitalt. Facebooksidan är 2 år, vid årsskiftet drygt 1300 följare.

Fastighetsunderhåll
Byte av vindskivor och nockbrädor på två fastigheter utfört av Husbacka Bygg. Byte av undertak och
taktegel på Svarvareboden. Husbacka Bygg gjorde underarbetet och föreningens medlemmar rev bort
det gamla taket och avslutade med att lägga det nya takteglet. Byte av undertak och taktegel på
farstukvist/förstuga på Tingshuset. Hela det arbetet utfört av föreningsmedlemmarna Bernt Mattsson,
Bengt Nordström, Lennart Ekström, Karl-Arthur Sjöblom och undertecknad.
Stora granen borttagen och snart uppeldad!
Förbereder upphängning av den gamla flatekan i Loftboden. Splitsning av rep för ändamålet pågår.
Ny flaggstång har skänkts av kommunen och den ska resas vid den ursprungliga platsen. Anskaffning
av lämpliga fästen för ändamålet pågår.

Två visningskvällar av Hembygdsgården. Vårvisningen hade fokus på museet och augustivisningen
på gamla vattentornet och några av husen. Cirka 15 personer/visning.

Bilaga 1



10/5 Gökotta I år i Ytternuttö, med Kurt Holgersson som värd. Förutom göken var målet ett jättekast
(stor sten) som enligt sägnerna en jätte hade kastat från Borggårde till Ytternuttö. Enligt Kurt kan man
se handavtrycket på stenen, ingen annan än Kurt såg detta. Ingen gök hördes, men de 12 deltagarna var
mycket nöjda denna fina sommarmorgon.

6/6 Nationaldagsfirande
Östhammarsborna tågade traditionsenligt med flaggor, fanor och orkester från Rådhustorget till
Hembygdsgården. Där inledde blåsorkestern Al Fine, sedan följde tal av Anna Nylén, lärare på
Frösåkersskolan. Barnen sjöng under ledning av Lisa Norén – ett alltid lika uppskattat inslag.
Östhammars kommun välkomnade nya svenska medborgare, som fick sitt diplom av Kerstin Björk-
Jansson. Ceremonin avslutades med att Nationalsången sjöngs till orkestern. Ca 150 personer deltog.
Samlingarna och husen visades.

30/7 Hemvändardag, inställd i år pga av väderförhållandena.

Hembygdsgården Under sommaren, fem veckoslut fredag till söndag har hembygdsgården varit
öppen med möjlighet att fika och se våra samlingar. En mycket uppskattad verksamhet.

Gåvor, under året har föreningen erhållit:
- Tavlor Sven Erikssons dödsbo
- Färg att färga nät i en fin gammal glasburk Vivi Lindberg
- Negativ till foton från Östhammar på 1960-talet Peter Naeslund
- Tavla, porslinskanna, spissvärta Vivi Lindberg
- Telefonlista från 1911 Märta Holmström
- Släktkrönika del 7, familjen Söderman Anita Söderman
- 3 kopparkaffepannor och 6 små kopparfigurer Ragnhild Sjögren
- Ljusförstärkare för silverarbete Peter Rudolfsson
- Skolböcker från tidigt 1900 tal. Vivi Lindberg
- Andelsbevis i Östhammars Sportklubbs anläggning Willy Olsson
- 2 Sverige dräkter Inga Britt Lövén
- IOGT:s historia 100 år, bok Mats Bohlin
- Klippbok o kort om firma. Östhammars stugan Tina Törnqvist

Inventering av föreningens inventarier
Under året har inventeringen av föreningens föremål och dokumentation fortsatt. Ca 20 % av arbetet
återstår.

Kultur i vården
Föreningen har under året deltagit i kommunens äldrevårdsaktivitet ”Kultur i vården”. Kalle, Berit,
Vivi och Margareta har visat bilder och berättat om gamla Östhammar.

Skolbesök
Klass 2 från Edsskolan var på besök under oktober. Klasserna delades upp i två grupper, en visades
Skolsalen och en Skomakarstugan för att sedan växla. De fick en god insyn i hur livet tedde sig på
tidigt 1900-tal.

Jubileumsutställning
Som en del av kommunens firande av ”Östhammar 650 år” ordnade föreningen en
”Jubileumsutställning” tillsammans med SKB. Utställningen hade tre teman: hantverk,
Östhammarsfotografer och Östhammars Tidning. Utställningen var öppen under 5veckor i juni och
augusti. Cirka 500 besökare.



Silverutställning
En utställning av Östhammars hantverk ”Silver Guld värt för Östhammar” genomfördes under fyra
veckor i september. Utställning som blev en succés med nära 1000 besökare. Av de 17 registrerade
mästarna i Östhammar under 1600 – 1860 talen förevisades material av 15 mästare. En del helt unika
föremål bl.a. en nattvardskalk från 1691 som Danderyds församling och länsstyrelsen i Stockholm
vänligen lånat ut. Montrar till utställningen hyrdes in från Norrtälje
Jubileumsbok Östhammar 650 år
Föreningen tog fram en ”Jubileumsbok Östhammar 650 år”, som distribuerades av turistbyrån,
kommunen, biblioteket, SKB och bokhandeln. 1200 ex av boken trycktes och merparten är
distribuerade. Bidrag från kommunen och föreningslyftet möjliggjorde produktionen.

Digitalisering av Östhammars Tidning
Digitalisering av Östhammars Tidning har fortgått under året med hjälp av daglig verksamhet och från
november med en tidsbegränsad anställning. Under året har 14 år digitaliserats (2017, 9 år). 38 år av
de 80 år som ÖT kom ut är klara. Via föreningens hemsida är framtagna år publicerade.
Åren 1887–1898, 1902, 1905, 1915, 1919, 1938, 1940, 1942, 1945,1948, 1949, 1950–1965 har
digitaliserats.

Slutord från ordföranden
Jag vill på mina och styrelsens vägnar avslutningsvis rikta ett stort TACK till alla som bidragit och på
ideell basis gör vår verksamhet möjlig.

Styrelsens underskrifter:

……………………………………………………………………………………………………………
Karl-Fredrik Ingemarsson, ordförande Berit Mattsson, vice ordförande Leif Björklund, kassör

……………………………………………………………………………………………………………
Tommy Sjölander, sekreterare Vivi Lindberg, ledamot Torbjörn Forsman, ledamot

……………………………………………………………………………………………………………
Bo Eriksson, ledamot Ragnhild Sjögren, suppleant Margaretha Jakobsson, suppleant

……………………………………………………………………………
Peter Naeslund, suppleant Lennart Ekström, suppleant



Bilaga 2

UTFALL 2018 OCH BUDGET 2019 ( tkr)

BUDGET
2018

UTFALL
2018

BUDGET
2019

INTÄKTER 133 171 258

KOSTNADER -138 -194 -316

RESULTAT - 5 - 23 - 58

LIKVIDA MEDEL 31/12 322 304 246

2018 2018 2019
BUDGET NETTO UTFALL NETTO BUDGET NETTO
KOST/INT KOST/INT KOST/INT

UNDERHÅLL -60 -40 -63
70 10 40 0 30 -33

ÖSTHAM M AR 650 ÅR -59
53 -6

ÖSTH.TIDNING -23 -170
19 -4 165 -5

EL,VA ,FÖRSÄKRING -38 -28 -40
ANNONS M M  ADM -20 -12 -13
M EDLEM SBLAD -20 -24 -20
UTSTÄLLNINGAR -9 -10

-78 -73 -83
M EDL.AVG, FÖRSÄLJN.
SERVERING 63 -15 60 -13 63 -20

RESULTAT -5 -23 -58



Bilaga 3

Frösåkers Hembygdsförening förslag till verksamhetsplan 2019
Skötsel och underhåll av fastigheter

Omläggning av Didriksonska loftbodens tak, östra sidan
Båtsmanstorpet, byte syllstockar matboden
Flyttning av insaltningsbod vid Stångören till hembygdsområdet
Taken på några av husen behöver nya nockbräder och vindskivor
Rödfärgningskampanj
Målning av fönster Löflingska
Städdagar i maj inom- och utomhus vid Hembygdsgården

Visning av och vård av samlingarna

Visningskvällar av museet med olika teman per tillfälle augusti och september
Östhammars fotohistoria färdigställs under 2019
Inventeringen av föremål görs klar för resterande hus
Dokumentations inventering gös klar och säkrare förvaring färdigställs

Evenemang

Traditions enligt firande av Sveriges Nationaldag torsdag den 6:e juni
Ekumenisk Friluftsgudstjänst midsommardagen
Hemvändardag och ev. visning gamla vattentornet
Öppen hembygdsgård under juli –augusti, fredag –söndag kl. 13 -16 med servering
och visning av samlingarna
Utbyte med någon närliggande Hembygdsförening

Föredrag och Teman

Rysshärjningarna 1719. ”300 hundraårsjubileum” ingår i samlingsutställning på
SKB (juni – augusti)
Östhammars Speglar, hantverk på 1800 talet i Östhammar ( September)
Fördrag om 1719 och händelserna kring ryssbränningen i Östhammar
Föredrag om Frösåkers hembygdsförenings samlingar
Deltaga i kommunens äldrevårdssatsning ”Edsvägen. Minst 4 tillfällen under året,
var av ett tillfälle bjuda på kaffe på hembygdsgården för de äldre

Studiecirklar  

Fornminnesexkursion september, varthän ej bestämt
Vad finns i hembygdsföreningens samlingar studiecirkel, vår och höst

Digitaliseringsprojektet ”Östhammars Tidning” fortgår

Ytterligare 10–15 år digitaliseras
Materialet görs tillgängligt för allmänheten


