
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Medelpads Fornminnesförening 
 

 

ÅRSMÖTE 2022 

 

Datum: 2022-04-07 

Tid: kl. 18:00 

Plats: Danslogen 



Medelpads Fornminnesförening 
Gustav Adolfsvägen 18 C, 856 40 Sundsvall 

Tel: 060 – 61 17 48   Plusgiro 27 06 84 – 4 

Hemsida: www.skvadern.com    

E-post:     mff@skvadern.com 

 

 

Dagordning Årsmötet 2022-04-07 

 

 

1. Mötets öppnande    

2. Val av ordförande för mötet.  

3. Val av sekreterare för mötet.  

4. Val av två personer att jämte ordföranden justera protokollet.  

5. Val av två rösträknare.  

6. Fråga om kallelse skett i behörig ordning.  

7. Fastställande av röstlängd.  

8. Styrelsens berättelse.  

9. Revisorernas berättelse.  

10. Fastställande av resultaträkning och balansräkning. 

11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.  

12. Fråga om disposition av årets ekonomiska resultat.  

13. Val av ordförande för ett år.  

14. Val av styrelseledamöter.  

15. Val av suppleanter.  

16. Val av två revisorer för ett år.  

17. Val av två revisorssuppleanter för ett år.  

18. Val av valberedning.  

19. Förslag från styrelsen.  

20. Behandling av motioner och andra frågor som har anmälts hos styrelsen minst sex veckor 

före årsmötet.  

21. Föredrag av Bent Fridholm om ”Landhöjningen i Sundsvallsområdet sen istid”  

22. Utse hedersmedlemmar.  

23. Mötet avslutas 
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Verksamhetsberättelse  
Verksamhetsberättelse för Medelpads Fornminnesförening för verksamhetsåret 2021  

 

Styrelse  
Ordförande  Inge Andersson  

 

Kassör  Britt Marie Neijman  

 

Ledamöter  Olle Burlin  

Anita Vestling  

Carola Nordbäck  

Katarzyna Forsberg  

Staffan Smeds  

 

Styrelsesuppleanter  Bent Fridholm  

Staffan Eriksson  

 

Övriga valda  
Revisorer   Andreas Wallin  

Ted Sundberg  

Revisorssuppleant  vakant  

 

Valberedning  Martin Sandström  

Birger Nordin 
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Medlemmar  
Hedersmedlemmar  

Alva Söderström, Rohde Ödlund, Anna Holmgren, Inger Olsson  

Ingrid Gille, Jürgen Holoch, Martin Sandström, Iris Persson  

 

Antal medlemmar  

Antal medlemmar vid årets slut var 100 st inkl. hedersmedlemmar.  

 

Personal/volontärer  
Antal personal  

Föreningen hade vid utgången av 2021 12 anställda som tillsammans motsvarade 8,0 

heltidstjänster. Vi sysselsatte också 11 skolungdomar under sommaren.  

Antal volontärer  

Föreningen hade under 2021 hjälp av fyra volontärer som kompletterade våra anställda i våra 

verksamheter.  

 

Möten  
Medlemsmöten  

Årsmötet 2021 hölls 6 maj och var ett mixat möte med dels deltagare på plats i Danslogen, 

dels uppkopplade via Zoom.  

Antal deltagare var 19 st. Förutom sedvanliga årsmötespunkter beslutades också att 

föreningens nya stadgar fastlades.  

Höstmötet 2021 hölls 10 nov på Danslogen. Antal deltagare var 16 st. Vi beslutade bland 

annat att höja medlemsavgiften till 150: -.  

 

Styrelsemöten  

Föreningen har under året haft sju protokollförda styrelsemöten. Av dessa hölls fyra som 

webbmöte, ett live och två mixade. Till samtliga styrelsemöten har verksamhetsansvarige 

Mikael Bergqvist varit adjungerad. 
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Ledningsgrupps (LG) möten  
Föreningens LG som består av Mikael, Anita, Britt-Marie och Anki har haft 20 

protokollförda möten under året. Protokollet förs genom en liggare där de frågor som 

behandlas noteras med kommentarer.  

 

Utbildningar  
Föreningen har haft deltagare på externa utbildningar  

- Grundkurs i Primus  

- MHF:s inspirationsträffar  

 

Vår verksamhet  
Museet  
Vår museiverksamhet var fram till 1 juni stängt p.g.a. pandemibegränsningar. Under den 

tiden passade vi på att göra i ordning en ny utställning om nöjesetablissemanget Tivoli som 

ersatte Linderbergsutställningen. Vi har under sommaren utökat med öppethållande av 

Trampmangeln med fem veckor. Målsättningen är att hitta ett sätt att kunna ha denna 

byggnad tillgänglig med samma öppettider som vårt Sjöfarts- och Hantverksmuseum. Nya 

utställningsytor på Långlogen har också påbörjats att byggas under andra halvåret. I samband 

med urstädningen av lokalen har ca 130 föremål eller dela av föremål destruerats. I 

september placerades två kanoner som ägs av Sundsvalls Gille tillsammans med våra egna 

två utanför museibyggnaden. Ett avtal mellan oss och Gille är skrivet om 

ansvarsfördelningen gällande kanonerna. Vi har under året emottaget 37 föremål från givare, 

men också tvingats tacka nej till ett stort antal p.g.a. utrymmesbrist. Vi har även hjälpt några 

personer som haft frågor med anknytning till våra föremål.  

 

DigitaltMuseum  

Vi har efter en första genomgång lagt ut alla våra föremål som har en bild kopplat till sig på 

DigitaltMuseum. Det är 3995 stycken.  

Vi har också lagt ut en första artikel på DigitaltMuseum som handlar om föreningens 

veteranbil av märket Super B2 (i folkmun också kallad "Daggmasken").  

Under de två månader som vi låg ute under 2021 hade vi 54 besökare från 5 olika länder. 
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Café Gesällen  

Vårt café som driver sin verksamhet i och runt Gesällen har även under 2021 lyckats hålla 

öppet sju dagar i veckan med några få undantag p.g.a. personalbrist som orsakats av C-19 

smitta i deras närområde eller väder påverkan, förutom de inplanerade icke öppnade dagarna. 

Vi har haft öppet kortare dagar under början av året och gick sedan upp till normala 

öppettider. Vi har som tidigare följt de rekommendationer som myndigheter gått ut med 

såsom minskat antal platser för våra gäster för att minska smittspridning. Caféet har under 

året lyckats locka sina kunder med sitt fantastiska utbud av hembakat, smörgåsar, våfflor 

m.m. men vi är inte tillbaka på de nivåer som var innan pandemin. Arbetet för att öka 

lönsamheten fortlöper så att Gesällens viktiga roll att finansiera delar av vår 

museiverksamhet bibehålls.  

 

Skvaderboden  

I Skvaderboden som ligger i samma byggnad som vårt museum, har vi också försökt hålla 

öppet sju dagar i veckan men varit tvungna att hålla stängt vid några tillfällen på grund av 

sjukdom mm. Vår målsättning är fortfarande att hålla öppet sju dagar i veckan. Förutom att 

vara entré till museet så erbjuder vi kunderna vårt sortiment av hantverk och andra speciella 

produkter. För att göra Skvaderboden till ett ännu mer lockande besöksmål så jobbar vi med 

att se vilket sortiment som skall finnas så att vi ökar vår omsättning och gör boden 

vinstgivande.  

 

Egna och gemensamma evenemang  

Under 2021 har följande evenemang genomförts:  

 

     - 22 maj avfyrade Jack Rönström kanonskott från Norra berget, för att uppmärksamma 

       400-årsminnet av rysshärjningarna i Sundsvall  
 

      - Göran Janulf, fyra spelningar på Gesällen under sommaren  

 

     - Valfrid Rönnlund, ett spelmansporträtt 2021-07-17, ett musik- och berättarprogram med 

        Magdalena och Isak Eriksson  

 

     - Musik med Sundsvalls Mässingssextett kopplat till Tivoliutställningen 2021-09-12  

 

     - Dalahästen kommer till Norra 2021-08-28 till 2021-08-29  

 

     - Höstlovsaktiviteter 2021-11-01 till 2021-11-05  

         o Skvadersmyg  

        o Berättelser om Skvadern  

 

Delaktig i  

     - Julmarknad 2021-12-04 till 2021-12-05  
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Utställningar  

Tivoli ny utställning  

Under året har rolluputställningen ”Ryssens härjningar och slaget i Selånger 1721.” ställts ut 

på sex platser.  

 

Föremålsvård  

      - Ingen aktivitet p.g.a. pandemibegränsningar.  

 

Föremålsregistrering  

Vårt tidigare föremålsregister har under året blivit konverterat till vårt nya system Primus. Vi 

har också efter en första genomgång lagt ut alla våra föremål som har en bild kopplad till på 

DigitaltMuseum. Vi har också lagt ut en första artikel på DigitaltMuseum som handlar om 

föreningens veteranbil av märket Super B2 (i folkmun också kallad "Daggmasken").  

 

IT-stöd  

Fortsatt genomgång av personalens IT-stöd har gjorts under året. Åtgärder har gjorts så att 

man kan jobba på distans med vissa av föreningens system, exempelvis hemifrån, vilket har 

varit till stor nytta i dessa pandemitider.  

Fortsatt arbete med vår nya hemsida har gjorts under året. Vi har fortsatt ökat vår aktivitet i 

andra sociala medier såsom Facebook och vår strävan är att löpande kommunicera med våra 

medlemmar och besökare via vår hemsida och FB.  

 

Samarbetspartners  
Sundsvalls museum / Friluftsmuseet  

Ideella föreningen Norra berget  

Medelpads Hembygdsförbund  

Brandförsvaret i Medelpad  

    - Lokaler åt vagnar  

 

Västernorrlands Länsmuseum  

Sundsvalls kommun 
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För ekonomiskt stöd till föreningens verksamhet tackar vi:  

     - SCA  

     - Edvard Ödlunds fond  

     - Region Västernorrland  

     - Sundsvalls Kommun  

     - Riksantikvarieämbetet  

     - Kulturrådet  

     -  
 

Slutord  
Styrelsen vill här tacka medlemmar, personal, ideella krafter, sponsorer samt alla föreningar, 

organisationer och företag som bidragit till att vi under detta år fortsatt ta viktiga steg framåt. 

Vi tackar även revisorer och valberedare för deras stöd under året.  

 

Sundsvall 2022-02-08 
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Förvaltningsberättelse 2021  
 

Verksamhet  

Föreningen har till ändamål att främja kunskapsbildning, -förmedling och  

kulturupplevelser med utgångspunkt i det kulturarv som föreningen förvaltar.  

 

Föreningen har sitt säte i Sundsvalls kommun i Västernorrlands län.  

 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret  

Delar av året har präglats av de restriktioner gällande pandemin C-19 som myndigheterna 

beslutat. Vi har också kompenserat oss genom de bidrag för korttidspermittering som vi tagit 

del av.  

En ny utställning ”Tivoli” har satts upp på museet. Denna har ersatt 

Linderbergsutställningen.  

Nya utställningsytor har skapats i Långlogen och underlag till den utställning om ”Från sådd 

till skörd” som skall öppnas i maj 2022 har delvis tagits fram.  

Evenemang under året har varit  

Egna  

     - Valfrid Rönnlund, ett spelmansporträtt 2021-07-17  

     - Musik med Sundsvalls Mässingssextett kopplat till Tivoliutställningen 2021-09-12  

     - Dalahästen kommer till Norra 2021-08-28 och 2021-08-29  

     - Höstlovsaktiviteter 2021-11-01 till 2021-11-05  

               o Skvadersmyg  

               o Berättelser om Skvadern  

Delaktig i  

     - Julmarknad 2021-12-04 och 2021-12-05 

  
Flerårsöversik

t 
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Resultatdisposition 

  

Till årsmötets förfogande står följande ackumulerade vinstmedel.  

 

Balanserat resultat   849 059.24 kr  

 

Årets resultat efter skatt  -291 315,47 kr  

 

Totalt    557 743,77 kr  

 

Styrelsen föreslår årsmötet att vinstmedlen balanseras i ny räkning. 

 

Sundsvall 2022-02-12 
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