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KAFFE - UNDERHÅLLNING - ÅROR

1. Mötets öppnande
2. Val av mötets ordförande och sekreterare
3. Val av 2 justeringsmän att jämte ordförande justera mötets protokoll
4. Godkännande av kallelse och föredragningslista
5. Föregående årsmötesprotokoll
6. Verksamhetsberättelse för år 2005 med resultat och balansräkning
7. Revisionsberättelse
8. Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
9. Val av ordförande för tiden tom årsmötet 2007
10. Val av 4 ordinarie styrelseledamöter och 2 ersättare tom årsmötet 2008
11. Val av 2 ordinarie revisorer och 1 ersättare för kommande år
12. Val av 3 ledamöter till valberedningen varav en sammankallande
13. Medlemsavgift för 2006
14. Behandling av motioner som inkommit till årsmötet
15. Övriga frågor
Avslutning

Vispeppar med Ewa Lindahl och Birger Björnerstedt underhåller bl a med låtar
efter Mosse-Fridolf från Boda på Singö.

”Den här kvällen kom, utan att jag då
förstod det, att få en genomgripande
betydelse för mitt fortsatta liv. Min
musikupplevelse från vistelsen i
Bingsjö levde kvar i sinnet, och var den
egentliga orsaken till att jag vid trettio
års ålder började spela fiol. Så träffade
jag på ett 50-årskalas spelmannen
”Mosse-Fridolf från Singö. Han lät mig
vara med och spela äppelbo gånglåt
och uppmuntrade mig verkligen att
fortsätta med det där.”

Från www.vispeppar.se



Singö Hembygdsförening

Verksamheten 2005 det 59:e arbetsåret

Medlemmar: Antalet betalande medlemmar ökade från 447 år 2004 till 466 år 2005

Styrelse: Styrelsen har haft 5 protokollförda möten. Korrespondans och övriga kontakter
med kommun, hembygdsrörelsen, länsantikvarie m fl har hanterats allteftersom. På
föreningens arbetsträffar i Mattsgården varannan vecka har 5-10 personer per tillfälle
deltagit. På dessa träffar planeras och genomförs mycket av föreningens arbete.

Styrelsens sammansättning:

Årsmötet: På årsmötet den 2 april deltog 37 medlemmar. Årsavgiften höjdes från 50 till 75
kr för enskild medlem och till 200 kr för familj.

Midsommarfirande: Midsommarfirandet genomfördes som vanligt med skolans föräldrar
och Singö Skärgårdsslöjd som medarrangörer. Arrangemanget gynnades av fint väder och
många besökare. Nettointäkten var något bättre än tidigare år.

Mattsgården: Vårstädningen av Mattsgården genomfördes  som vanligt med ideella
insatser i slutet av maj. Många tycker att vi ska köpa städning till nästa år. Yngve
Andersson och Åke Öhman ställde sina sakkunskaper i Singö hembygds historia till
förfogande under de guidade visningar som genomfördes under juli och början på
augusti. Många medlemmar ställde upp som biljettförsäljare och med kaffeservering.
Fjolårets mycket uppskattade visning av Fredrik Starks foton ”Singö sommaren 1921”
visades också denna sommar. De flesta tidigare okända personer och miljöer är nu namn-
satta tack vare det stora intresset från besökarna! Samlingen finns kvar på Mattsgården.

ordf   Håkan Drevin - 2006
v ordf   Yngve Andersson - 2006
sekr   Kerstin Wahlfort - 2006
kassör   Inger Öhman - 2006
ord   Åke Öhman - 2007
ord   Lilly-Marie Freiman - 2007
ord   Kerstin Kjellberg - 2007
ord   Sara Backman - 2007
ord   Ulrika Freiman - 2006

supp   Britta Andersson - 2007
supp   Lars Mattsson - 2007
supp   Per Mjörnö - 2006
supp   Jarl Söderman - 2006

Revisorer
ord Kjell Eklund
ord Lennart Björk
supp Anette Hallsenius

Valberedning
Jan Svensson sammankallande
Agneta Brus
Kjerstin Söderholm

Planering av
sjöbod-
renoveringen
2005

Malla Dreijer och Maj-Gun Öman visade dräkter och textilier från Runö på visningen den 9
juli. Evenemanget var mycket uppskattat och en uppföljning planeras 2006. Mattsgårdens
sjöbod renoverades under året genom utbyte av ruttet virke och ommålning. Antikvarien
Kersti Lilja gav direktiv för renoveringen och godkände också arbetet efteråt. Kent
Gustavsson från Tomta var timmerman och Mats Ulfvin från Backby målade. Virke till
renoveringen skänktes och hantlangning sköttes av föreningsmedlemmar från Boda by.
Styrelsen har utrett möjligheterna att bygga en utställnings- och försäljningslokal och
dessutom ett enklare båtskjul på Mattsgårdstomten. Antikvarien var negativ till sådana
förändringar och dessa behov måste därför tillgodoses på annat sätt. En inventering och
dokumentation av Mattsgården och dess lösöre inleddes under året.

Siberak: Singö berättarakademi har under året ordnat ett flertal alltmer välbesökta
berättaraftnar i Mattsgården.

Tidningsreportage: Norrtälje tidning har under året tagit in två halvsidiga reportage från
Singös hembygd. ”Värdefull sjöbod på Singö rustas upp” publicerad den 17 nov gav med
färgbild bra reklam åt föreningens renoveringsprojekt 2005 och ”Singöbron 50 år”
publicerades 15 nov med spännande textunderlag av Yngve Andersson.

Vykort: För att stärka föreningens ekonomi har vykort tagits fram för försäljning vid
visningarna av Mattsgården.

Hemsida: Föreningen har gjort en hemsida som förhoppningsvis ska hjälpa till att hålla
intresset för verksamheten uppe och även bidra till intäkter genom annonsförsäljning.
Adressen är www.singo.dk

Adventskaffe: Tillsammans med kyrkan ordnade föreningen traditionsenligt kyrkkaffe i
församlingshuset på kyrkoårets första dag.

Föreningens ekonomi: Föreningens ekonomi är fortsatt god. Under året har 60 000 kr
investerats i en sedan länge behövlig renovering av Mattsgårdens sjöbod. Kostnaden har
till stor del kunnat täckas med olika bidrag. Detta och medlemsavgiften medför att det
även detta år blir ett överskott om 20 000 kr. Kommande år måste betydande
renoveringsarbeten genomföras på Mattsgården: bl a omläggningar av tak, renovering av
ruttna ytterväggar och ommålning. Sjöboden skall också färdigställas med ny brygga och
gistvall.

Stort och varmt tack till Er
  som genom medlemskap,
  gåvor och arbetsinsatser
      bidrar till att bevara
        Singös kulturarv
till kommande generationer


