
Protokoll fört vid Frösåkers Hembygdsförening årsmöte 25 februari 2020

Tid: tisdag den 25 februari 2020
Plats: SKB:s lokal i Östhammar
Närvarande: 37 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 Rohdin och Vivi Lindberg 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 2019.
Verksamhetsberättelsen godkändes och lades till handlingarna. (Bilaga 1)

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

Kassören redogjorde för 2019 års balans- och resultaträkning. Årets resultat var ett underskott
på 61 8800 kr att jämföra med 2018 års underskott på 23 200 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 2019.

§ 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 2021.

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

Sekreterare Tommy Sjölander gick igenom planerade aktiviteter för 2020. (Bilaga 3)
Kassör Leif Björklund gick igenom planerad budget för 2020.
Årsmötet fastställde föreslagna planer.

§ 11 Val av ordförande samt övriga styrelseledamöter och suppleanter.

a Val av ordförande för 1 år (väljs på 2 år udda år)

Fredrik Janse valdes för 1 år (2020), fyllnadsval.

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

Leif Björklund valdes för 2 år 2020/2021.

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

Tommy Sjölander. Löpande 2019/2020

d Val av 4 stycken ledamöter för 1 år

Berit Mattsson, Torbjörn Forsman, Bo Eriksson och Lennart Ekström valdes till ledamöter för
2020.



e Val av 3 stycken suppleanter för 1 år

Ragnhild Sjögren, Margaretha Jacobsson och Anna Ström valdes till suppleanter för 2020.

§ 12 Val av 2 stycken revisorer för 1 år

Lennart Andersson och Anders Öhrn valdes till revisorer för 2020.

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

Sten Lindholm (sammankallande) och Lennart Sundberg valdes till valberedning för 2020.

§ 14 Övriga frågor

Inga övriga frågor

Mötesordförande Lennart Sundberg avtackade ordförande Karl-Fredrik med tal och blommor
för hans tid som ordförande i styrelsen.

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

Efter kaffe och lotteri gjorde Torbjörn Forsman en mycket uppskattad bildvisning av gamla
fotografier i Östhammar.

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

………………………………….. ………………………………………
Peggy Rohdin Vivi Lindberg
Protokolljusterare Protokolljusterare



Verksamhetsberättelse för Frösåkers Hembygdsförening 2019 1(3) Bilaga 1
Styrelsen avger följande berättelse för verksamhetsåret 2019

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

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 8 sammanträden. Årsmöte i februari med 33 medlemmar
närvarande. Antalet medlemmar vid årets slut var 294 personer, 2018 (292).
Ett medlemsblad har getts ut.

Ekonomi
Föreningens löpande intäkter (medlemsavgifter och servering) är i storleksordningen 50 tkr.
Kostnaderna för el, vatten, försäkring, medlemsblad med mera ligger runt 60 tkr.

Arbete med löpande underhåll utförs består främst av medlemmarna men det finns alltid kostnader för
material (virke, färg mm). Till det kommer alltid en del oförutsett. Under året bl a för röjning efter
stormen Alfrida. Till det ska läggas nödvändiga punktinsatser, i år främst åtgärdande av taket på
muséet. Under 2019 uppgick underhållskostnaderna till 50 tkr.

Ovanstående pekar på ett underskott på 60 tkr – det exakta underskottet blev 61 800 kr.

I och med att vi genom tidigare bidrag från föreningar, fonder och kommunen hade ett eget kapital vid
årets ingång på 304 tkr går underskottet att hantera. Men både årets och tidigare årets underskott tär på
kapitalet som nu minskat till 242 tkr. Förvisso betryggande i sig i nuläget - men vi måste framöver
diskutera såväl ambitionsnivå som nya finansieringsmöjligheter.

Digitalisering av Östhammars tidning har fortskridit under året medförande kostnader för lön, sociala
avgifter och försäkringar. Detta projekt innebär dock ingen ekonomisk belastning då det fullt ut
finansieras via bidrag från Arbetsförmedlingen samt Östhammars kommun.

Fastighetsunderhåll
De nedblåsta träden efter stormen Alfridas härjning 1–2 januari är uppsågade och bortforslade. De
stora stubbarna är också borttagna. Gräsmattan har återställts. Hela området har rensats från ris och
grenar. Ny flaggstång, skänkt av kommunen, har rests.

Taket på muséet har under året lagats och reparerats. Alla taken utom norra delen av Didrikssonska
längan har nu undergått tillsyn och reparation.
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Två visningskvällar av Hembygdsgården
Genomfördes 28/8 och 4/9. Temat var ”Gamla Affärsskyltar” och visning av Hembygdsgårdens
byggnader. Kaffeservering ordnad. Ca 10–15 personer per tillfälle. Två dagisgrupper och några
föreningar har besökt hembygdsmuseet.

6/6 Nationaldagsfirande
Östhammarsborna tågade traditionsenligt med flaggor, fanor och orkester från Rådhustorget till
Hembygdsgården. Där inledde blåsorkestern Al Fine, sedan följde tal av Stig Hedlund från Valö-
Forsmarks hembygdsförening. Barnen sjöng under ledning av Lisa Norén. Ceremonin avslutades med
att nationalsången sjöngs till orkestern. Ca 150 personer deltog. Kaffeservering och visning av husen.

Hembygdsgården, sommaraktivitet
Under sommaren, fem veckoslut fredag till söndag har Hembygdsgården varit öppen med möjlighet att
fika och se våra samlingar. Mycket arbete för relativt få besökare.

Gåvor, under året har föreningen erhållit:
Kvicksilverbarometer tidigt 1900-tal Peter Naeslund
15 klippböcker från Norrtelje Tidning gjord av Karl-Axel Holmgren Ernst Andersson
Två gamla veckotidningar Vivi Lindberg
Fotbojor från Östhammars polisdistrikt Helge Nyström
Klippbok från Östhammar 1950–1975 Jan Löfberg
Brev från 1925 om en omkommen sjöman från Gluppudden, Stenskär Jan Löfberg
Äldre Östhammars tidningar, äldre Norrtälje tidningar, gammal resväska Jan Löfberg
Spinnrock gjord av A Blom Östhammar Astrid Brodèn
Tre böcker om skytte, en vapenbok och bok om svenska stadsmonografin Brita Löf Norrby
Skvallerspegel Mats Bolin
Ett lyftblock förmodligen tillverkat av blocktillverkaren Isak Zetterman Mats Bolin
Gamla exemplar av Östhammars Tidning Peter Rudolfsson
Äldre kort från Östhammar, nätkärring, åderknäppare Inger Karlsson
Svagdricksflaska från Östhammars bageri, hemgjord lanterna Inger Karlsson
Gamla brev, ett från 1700 och en gammal resväska med tidningar Inger Karlsson
Liten karta över Östhammar, daterad 1856 Inger Karlsson

Inventering av föreningens inventarier
Inventeringen av föreningens inventarier har fortgått under året. Nu återstår endast några restpunkter.

Kultur i vården
Föreningen har 4 gånger under året deltagit i kommunens äldrevårdsaktivitet ”Kultur i vården” på
Edsvägen 16. Kalle, Berit, Vivi och Margareta har visat bilder och berättat om gamla Östhammar.
Föreningen bjöd en augustidag de äldre från Edsvägen på kaffe på Hembygdsgården, en mycket
uppskattad aktivitet.

Utställningen ”Ryssen kommer”
En utställning i SKB:s lokal i samverkan med fotoklubben och Östhammars konstnärsförening om
ryssarnas härjningar år 1719 i Östhammar och dess omgivning ”Ryssen kommer”, har genomförts med
ett mycket stort intresse med över 1400 besökare. Förutom utställningen har ordföranden hållit 13
föredrag vid olika tillfällen under sommaren och hösten. Intresset kring vad som hände i juli 1719 med
ryssbränningarna är större än vad vi kunnat föreställa oss, totalt har 850–900 personer lyssnat på dessa
föredrag, kanske publikt föreningens största aktivitet någonsin.

Utställningen ”Speglingar”
Samlingsutställning tillsammans med konstföreningen och fotoklubben. Åtta speglar från ca 1830 av
spegelmakare Pehr Olof Söderlund från Östhammar visades. 800 besökare - flera lovord.
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Digitalisering av Östhammars Tidning
Digitalisering av Östhammars Tidning har pågått i 4 år. 50 år (35 000 sidor) är klara. Återstår 25 år
med årgångarna främst under 1900–1920 talet (ca 15 000 sidor)
Arbetet har fortgått med hjälp av ”Daglig verksamhet” i kommunens regi och med en tidsbegränsad
60%- anställning. Under året har 13 år digitaliserats (2018, 14 år). 50 år av de 80 år som ÖT kom ut är
klara. Via föreningens hemsida är tidningarna publicerade.

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 Peter Naeslund, ledamot Torbjörn Forsman, ledamot

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

…………………………………………
Lennart Ekström, suppleant



Bilaga 2

UTFALL 2019 OCH BUDGET 2020 ( tkr)

BUDGET
2019

UTFALL 2019 BUDGET
2020

INTÄKTER 258 238 146
KOSTNADER -316 -300 -176
RESULTAT - 58 - 62 - 30

LIKVIDA
MEDEL 31/12

260 230

2019 2019 2020
BUDGET NETTO UTFALL NETTO BUDGET NETTO
KOST/INT KOST/INT KOST/INT

UNDERHÅLL -63 -51 -21
30 -33 0 -51 -21

0
ÖSTH.TIDNING -170 -176 -91

165 -5 183 7 91 0

EL,VA ,FÖRSÄKRING -40 -43 -34
ANNONS M M  ADM -13 -14 -13
M EDLEM SBLAD -20 -16 -17
UTSTÄLLNINGAR -10 0 0

-83 -73 -64
M EDL.AVG, FÖRSÄLJN.
SERVERING 63 -20 55 -18 55 -9

RESULTAT -58 -62 -30



Förslag verksamhetsplan och budget 2020 Frösåkers Hembygdsförening Bilaga 3

Löpande tillsyn och underhåll av byggnader på Hembygdsområdet och Båtsmanstorpet i Marka
Båtsmanstorpet, byte av syllstockar matboden och vassnocken på uthuset
Målning av fönster, Löflingska

Gräsklippning av markytor på Hembygdsområdet och Båtsmanstorpet

Städdagar inom- och utomhus vid Hembygdsgården
Genomförs under maj (måndag/tisdag 4–5 maj)

Samlingsutställning med tema ”Harg”, juni och augusti i SKB:s lokal

Sortering/bedömning av textilierna i Garvaregården

Nationaldagsfirande lördag den 6:e juni

Ekumenisk gudstjänst, Hembygdsgården 20/6

Visningskvällar av museet med olika teman per tillfälle.
Onsdagskväll 26 augusti och 2 september

Öppet museum, genomförs under fredag –söndag kl. 13 -16 med servering
Fre-sön 10-12 juli; 17-19 juli, 24-26 juli, 31 juli-2 augusti

Utbyte med någon närliggande Hembygdsförening

Deltaga i kommunens äldrevårdssatsning ”Edsvägen 16”
2 gånger under våren och 2 gånger under hösten
Fika vid Hembygdsgården, sommaren

Digitaliseringsprojektet ”Östhammars Tidning” fortgår

Under planering:
Hemvändardag
Visning av Båtsmanstorpet i Marka
Fornminnesexkursion

Utfall 2019 Budget 2020
Intäkter 238 146
Kostnader -300 -176
Resultat -62 -30

Likvida medel 31/12 260 230

Utfall 2019 Budget 2020
Underhåll -51 -21
Östhammars Tidning -176 / 183 -91/ 91
El, vatten, försäkring -43 -34
Annonsering mm administration -14 -13
Medlemsblad -16 -17
Utställningar 0 0
Medlemsavgifter, försäljning, servering 55 55
Resultat -62 -30


