Söderhamns Kust &
Skärgårdsförening
Årsberättelse
för verksamhetsåret 2019

Bilder från Museiresan, besöket på Peckas
tomater, Strandstädning av Skatön, Österdagarna, Storjungfrun, guidning av Elise
Hovanta och Lars Lindstedt samt Skarvmötet.

Årsmötet äger rum Onsdagen den 25 mars kl.
1900 i Studiefrämjandets lokal, Källgatan 9
Lars Lindstedt kåserar om Storjungfrun

Kallelse till Kust & Skärgårdsföreningens Årsmöte 2020
Onsdag 25 mars kl. 1900 i Studiefrämjandets lokal
Dagordning
1.

Val av ordförande och sekreterare för mötet.

2.

Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.

3.

Val av två justeringsmän.

4.

Verksamhetsberättelsen.

5.

Revisionsberättelsen.

6.

Fråga om ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

7.

Val.
A)

Val av ordf. för kommande verksamhetsår: Förslag vakant.

B)

Val av 4 styrelseledamöter för en tid av 2 år. Astrid Forslund, S-G Johansson, Claes Eriksson, Stefan Engström.

C)

Barbro Olsson, Denny Månsson och Håkan Elffors har ett år kvar.

D)

Fyllnadsval 1 år (Bengt Hedman har avsagt sig): Förslag vakant.

E)

Val av styrelsesuppleanter för en tid av 1 år. Förslag: Lennart Andersson, Hans Fryklund. Görgen Larsson.

F)

Val av 2 revisorer för en tid av 1 år, samt två personliga ersättare för
dessa.

G)

Val av 3 ledamöter i valberedningen på 1 år.

H)

Val av Bränning kommitté. Förslag: Sture Claesson, Lennart Andersson, Hans Fryklund, Curt Risell och Barbro Rabenius.

I)

Val av representanter till Skärgårdarnas Riksförbund. Utses av styrelsen.

J)

Val av representant till Hembygdsförbundet. Förslag: Barbro Olsson.

8.

Förslag till budget och verksamhetsplan för verksamhetsåret 2020

9.

Fastställande av årsavgift

10. Behandling av motioner som inlämnats till styrelsen
11. Anmälda frågor
12. Avslutning
Lennart Andersson
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Verksamhetsredogörelse för 2019
Ekonomin
Vår ekonomi är fortfarande tillfredsställande, trots omfattande investeringar under de senaste åren.
Representation
Vi tillhör Skärgårdarnas Riksförbund där vi representeras av Barbro Olsson och Lennart Andersson. Lennart är
dessutom ledamot i SRF:s styrelse sedan några år tillbaka. Vi är också medlemmar i Hembygdsförbundet och
Ljusnan-Woxnans Vattenvårdsförbund.
Möten
Årsmötet 2019 hölls den 27 mars i SMS-lokalen med c:a 25 deltagare. Styrelsen har haft 8 protokollförda
möten under 2019.
Aktiviteter
Föreläsning på biblioteket
I slutet på januari ordnade vi en föreläsning på biblioteket om vår bok
Söderhamns Skärgård speglad i konsten. 10 konstnärer berättade om
sina verk, och hur boken kom till. Mötet besöktes av mellan 90 och 100
besökare. Ett bildspel på många bilder som inte fick plats i boken visades. Böcker såldes och ett trevligt mingel uppstod mellan konstnärer
och besökare. Foto Lennart Andersson

Museiresan
Några nya aktiviteter genomfördes under året. En Bussresa med
slutstation Holmöarna genomfördes, i slutet av Juni med 30 deltagare. Besök gjordes på Peckas tomater, Hemsö Fästning, Holmöns museum, Norrbyskär och Mannaminne.
På bilden besöker vi Norrbyskärs museum, som visar på en modell av öarna, sågverket, bostäder, skola, kapell och sjukstuga.
Ett mönstersamhälle under perioden 1895-1950, skapat av
”Kemparna”. Foto Lennart Andersson

Österdagarna
Vi genomförde Österdagarna för 7:e gången,
med de upplägg som omfattar en rad små
uppträdande av olika personer, i anslutningen
till guideturen. Fortfarande mycket uppskattat och välbesökt.
På torsdagen underhöll Martina Sahlin och
Jonas Eklund, på Gäddans scen. ett mycket
uppskattat framträdande. Foto Hans Fryklund

Strandstädning
För första gången engagerade vi oss i strandstädning. Som
första område valde vi Skatön, där vi i samarbete med
Skatöns samfälligheter, Söderhamns kommun och Naturskyddsföreningen. Vi var 18 personer som delades upp i 4
grupper. Stränderna rensades från, plast, rep, rostiga fat,
plastflaskor mm. Det hopsamlade skräpet transporterades
ner till Svartsundsparkeringen, där det omhändertogs av
kommunen. Här bredvid några städare, under en paus på
Skatrevet. Foto Lennart Andersson

Storjungfrun
Fyrdagarna på Storjungfrun genomfördes också som tidigare i samarbete med, Storjungfruns hamnförening och
Kyrkan. Denna gång samtidigt som kapellet fyllde 400 år.
Elise Hovanta och Lars Lindstedt guidade runt fiskeläget
under söndagen och Lars Nylander berättade om kapellens historia. Fyren besöktes av c:a 100 st under de två
dagarna , där Lars Lindstedt berättade om livet på fyrplatsen och utsikten. Som vanligt var vädret på bästa humör. Foto Lennart Andersson

Skärgårdsvandring
Under sommaren har också en Skärgårdsvandring genomförts för 3:e gången. 10 vandrare deltog. Vandring startar i Storsand och
passerar Palmängstorpet, ett klapperstensfält, Nilestenen och Stålnäs fiskeläge. Sträckan är c:a 10 km. Foto Lennart Andersson

Skarvmötet
I november genomfördes det försenade skarvseminariet på CFL. Föreläsningar genomfördes av
Elina Eriksson och Sara Värn från Länsstyrelsen, Andreas Håberg Söderhamn kommun, Magnus Svensson
Centern, Wiktor Wärnick Moderaterna och Daniel
Persson Sverigedemokraterna. Moderator för mötet
var Lennart Andersson. 100 personer besökte seminariet och kunde under pausen teckna ner sina frågor. Över 40 frågor ställdes varav 18 prioriterade
besvarades av panelen. Foto Hans Fryklund

Investeringar
De senaste åren har vi investerat mycket
pengar i upprustning av muséet. Vi har målat
om utvändigt av huvudbyggnaden, Skärmtak
över scenen, inköp och upprustning av serveringsbord. 2018 har vi byggt väggar på båthuset på 3-sidor, samt täckt framsidan med presenning vintertid. Vi fick också restaurera Informationsskylten i Svartsundet, eftersom
snöröjningen kört sönder den.. Foto Hans Fryklund

1:a advent
Traditionsenligt hade vi öppet även i år på 1:a advent. Vädret var inte det bästa men ändå besöktes
Adventskaffet av ett 60-tal personer. Vedspisen
sprakade och stämningen var gemytlig i den gamla
miljön.
En utställning om Söderhamn som hamnstad visades och glögg bjöds utanför vid en sprakande
brasa. Foto hans Fryklund

Studiebesök
Under hösten har vi haft besök av 60 förskolebarn från två
förskolor, Norrtull och Nymåla. De har studerat båtar,
fiskeredskap från förr, hur man bodde vid sekelskiftet 1800
-1900. Vi hoppas att de fått en liten bild av hur man levde
förr i Söderhamn.
På bilden gruppen från Nymåla. Foto Anna Torstensson.
När man ser hur barna växer upp och står i, kan man
undra om barna nånsin får det som vi, om det finns jobb,
om det finns mat, om det är drägligt där dom bor.
Finns det får och kor och vatten och luft?
Får dom sola sig gratis?
Finns det blommor och blad?
Har dom fläsk och potatis?
Kan dom ta sig ett bad?
Framtiden verkar dyster när man grubblar över ett glas öl,
men man hoppas att barna ändå får ett glas öl.
”Ett glas öl” av Hasse Alfredsson från 88-öresrevyn

Resultaträkning 2019
2019-01-01--2019-12-31
RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER

64 776,00
26 486,00
91 262,00

RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter
Övriga externa kostnader
SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER
RÖRELSERESULTAT
FINANSIELLA KOSTNADER OCH INTÄKTER
ÅRETS RESULTAT

-3 538,50
-91 969,15
-95 507,65
-4 245,65
0,00
-4 245,65

Balansräkning 2019
2019-01-01

Perioden

2019-12-31

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Varulager
Kortfristiga fordringar
Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar
SUMMA TILLGÅNGAR

13 280,00
9 000,00
98 344,43
120 624,43
120 624,43

-9 600,00
-5 700,00
-6 485,65
-21 785,65
-21 785,65

3 680,00
3 300,00
91 858,78
98 838,78
98 838,78

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital

-105 457,51
4 623,08
-100 834,43

4 623,08
-377,43
4 245,65

-100 834,43
4 245,65
-96 588,78

-19 790,00
-19 790,00

17 540,00
17 540,00

-2 250,00
-2 250,00

-120 624,43

21 785,65

-98 838,78

Skulder
Kortfristiga skulder
Summa skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

Verksamhetsplan för 2020
Föreningens uppgift är att värna om och vårda kustens miljö och dess kulturarv och föra detta vidare
till kommande generationer. Ge utrymme för den bofasta och yrkesbedrivande befolkningens behov.
Ge möjlighet till ett rikare friluftsliv och fritidsverksamhet för alla. Sprida information och kunskap om
skärgårdens natur och kultur. Samarbeta med kommunala organ och kultur-organisationer samt stimulera till initiativ som gagnar kusten och dess utveckling. Föreningen är ansluten till GästrikeHälsinge-Hembygdsförbund , Ljusnan-Woxnans Vattenvårdsförbund och Skärgårdarnas Riksförbund .

Jan – Mars
Bränningen Manusstopp 23 febr.
Årsmöte den 25 mars kl. 1900 i Studiefrämjandets lokaler.

April—Juni
Förbereda 400-årsjubiléet tillsammans med Norrala hembygdsförening och Skärså IF. Planera arbetsgrupper inom de områden som beslutas under årsmötet. Inbjuda till arbetsdag i början på juni.
Bränningen nr 2 Manusstopp 27 maj

Juli-Sept.
Österdagarna 7-8-9 juli. Visning av Storjungfruns fyr 11-12 juli. Skärgårdsvandring 15:e Juli och
Styrelsemöte, det första för hösten den 9 sept.

Okt-Dec
Bränningen 3 Manusstopp 19 Okt
Höstmöte i mitten på november med något Aktuellt tema. Adventsfirande på Gäddan 1:a advent.

Övrigt
Öppethållande på Fiskaremuseet Gäddan, förutom Österdagarna och Adventskaffet, sker genom
bokning pr. telefon 070-8168411. Helst ser vi att det blir minst 6 personer. Minimipris 200:- pr. grupp.
Styrelsen

POLICY
ALKOHOL OCH DROGER FÖR
Söderhamns Kust-och Skärgårdsförening.
Föreningen är en ideell, partipolitisk och religiöst obunden förening.
FÖRENINGENS UPPGIFT
Föreningens uppgift är att värna om och vårda kustens miljö och dess kulturarv och föra
detta vidare till kommande generationer. Ge utrymme för den bofasta och
yrkesbedrivande befolkningens behov. Ge möjlighet till ett rikare friluftsliv och
fritidsverksamhet för alla. Bevara skärgårdens kulturvärden. Värna om känsliga
naturområden. Sprida information och kunskap om skärgårdens natur och kultur.
Samarbeta med kommunala organ och kulturorganisationer samt stimulera till initiativ
som gagnar kusten och dess utveckling. Föreningen skall vara ansluten till
Riksförbundet för Hembygdsvård, Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbund, Skärgårdarnas
Riksförbund och Ljusnan-Woxnans Vattenvårdsförbund.
SYFTE
Syftet med alkohol- och drogpolicy är att stödja och arbeta för den målsättning som
framgår i Sveriges nationella handlingsplan, där det övergripande målet skall vara att
minska medicinska- och sociala skadeverkningar.
Syftet är också att följa de rekommendationer som finns inskrivit, att samtliga
föreningar och organisationer skall bifoga policy vid ansökan om ekonomiska medel
såsom föreningsbidrag / lokalbidrag mm.
MÅLSÄTTNING
Det är inte tillåtet att komma alkohol- och/eller drogpåverkad till föreningens
studiecirklar, träffar, arrangemang eller möten. Vi vill visa att vi tar ansvar för vår
förening. Styrelsens medlemmar är och skall verka som goda förebilder och
representanter för föreningen.
HANDLINGSPLAN
Föreningens styrelse skall tillse att information om policyns innehåll
och mening sprids i föreningen. Var lyhörd beträffande beteende av en trolig
missbrukare. Dokumentera tidpunkter, omständigheter m m. OBS! Ställ inte diagnos!
Konstatera att något är fel, erbjud hjälp, kräv en förändring. Kommunikation
-enskilda samtal
-trepartsamtal
ÅTGÄRD
Extern hjälp tex vårdcentral, AA, NTO IOGT.

Arbetsgrupper för
Söderhamns
Kust&Skärgårdsförening

Information

IT, Facebook,

hemsidan, Bränningen, anonnsering

Aktiviteter,

Österdagarna,

Storjungfrun, Föreläsningar
Utställningar.mm.

Bidragsansökningar
Fastighetsansvarig Båtskjul,
Förråd och Huvudfastigheten

Vård

av inventerier, diarieförteckning

Arkivet

Hans Fryklund
hans.fryklund@gmail.com
Lennart Andersson
lennander39@gmail.com
Arbetsutskottet

Evenemang, Investeringar, Verksamhet

Inventarier

Styrelseledamot

Pärmar,

Sven-Gunnar Johansson
sven-gunnar sg.johansson@me.com
Astrid Forslund
astrid.forslund.bergvik@telia.com

,

Denny Månsson
dennygoran@gmail.com

Valberedning. Ingen
styrelserepresentant

Väljes av Årsmötet

bilder, utsortering register

Varje arbetsgrupp bör det vara minst 3 personer. Om du är intresserad att delta i en
arbetsgrupp, kontakta den styrelserepresentant som ansvarar för arbetsgruppen. Normalt
brukar vi ha 2 arbetsdagar pr år, en på våren och en på hösten omfattande 2-4 timmars
jobb, inklusive kaffepaus. Dessutom i samband med våra arrangemang.

