
Skedevi Hembygdsförening
Verksamhetsberättelse 2020

Corona-pandemin har medfört flera extraordinära ändringar av föreningens 
verksamhet under 2020.  Det planerade årsmötet på våren blev först framflyttat och
sedan helt inställt. Genom brev meddelades alla medlemmar att styrelsen från 
2019 oförändrat står kvar ytterligare ett år. Vidare fick medlemmar via brev 
uppgifter om ekonomin vid årsslutet 2020. Revision har genomförts utan 
anmärkningar. 

Styrelsen har haft följande sammansättning från årsmötet den 14 april 2019:
Ordförande Bert Hellman, Vice ordförande Majvor Ericsson,
Kassör Ronny Ericsson, Sekreterare Ulla Köhler
Ordförande, kassör och sekreterare utgör styrelsens arbetsutskott (AU)
Övriga ledamöter: Kerstin Ericsson, Sixten Karlsson, Anders Bäckman
Suppleanter:Agneta Lundström,  Åke Pettersson, Ulla Carlsson
Revisorer: Inger Appelkvist och Kristina Molberg med ersättare Clas Pettersson 
och Kjell Lundström.
Valberedning: Anita Larsson, Inga Axelsson, Karin Gustavsson
Stugvärdinna Käxelvik: Kerstin Ericsson Vice: Ulla Karlsson 
Trädgårdsansvarig: Agneta Lundström
Samordnare för yttre anläggning: Anders Bäckman, Sixten Karlsson
Dokumentation av museiföremål: Ulla Köhler, Agneta Lundström

Representant vid Östergötlands Hembygdsförbunds konferenser och träffar är i 
första hand  ordföranden, därefter vice ordförande och ev. övriga representanter 
som kan  utses av styrelsen.

Styrelsen har under året hållit 5 protokollförda sammanträden.



Antalet betalande medlemmar vid årsskiftet var 255 st.
Styrelsen har under året hållit 5 protokollförda sammanträden. 
Årsavgiften har varit 150 kr för enskild medlem och  för familj 250 kr .
 
Ekonomin för år 2020 framgick i detalj av den ekonomiska redogörelsen som 
skickats ut till medlemmarna och som också finns på föreningens hemsida.
 
Aktiviteter under året:

Som en följd av allmänna regler kring smittspridning har samtliga planerade ak-
tiviteter under 2020 ställts in, utom friluftsgudstjänsten vid Hävla kvarn (anord-
nad av Finspångs församling) samt föreningens populära ”Öppet Hus” i juli vid 
Käxelvik.  Besöksantalet vid Käxelvik blev ungefär normalt, utom första sönda-
gen som drabbades av kraftigt regnväder. 

Projekt vid hembygdsgården:

Vi har under sommaren renoverat den gamla jordkällare som finns vid Käxelvik. 
Källaren har fått nytt jordlager på taket och allmänt rensats upp.  Bortruttnad 
dörr ersattes med en gammal dörr som redan fanns i samlingarna i Käxelvik. En
enkel trappa och stig leder nu ned till källaren, som kan ses som en del av mu-
seets samlingar.  Vi tackar gårdsägaren Anders Rundström, på vars mark källa-
ren ligger, för hjälp med renoveringen. Vi tackar också Svartvikens Entreprenad 
för bidrag med jord till taket. 
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