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SMÖRGÅSTÅRTA - UNDERHÅLLNING - ÅROR

1. Val av mötets ordförande och sekreterare
2. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
3. Val av 2 justeringsmän
4. Styrelsens verksamhetsberättelse med bokslut

och ekonomisk redovisning
5. Revisorernas berättelse
6. Fråga om ansvarsfrihet
7. Val av ordförande för kommande verksamhetsår
8. Val av 4 ordinarie styrelseledamöter och 2 ersättare på 2 år
9. Val av 2 ordinarie revisorer och 1 ersättare
10. Val av 3 ledamöter till valberedningen varav en sammankallande
11. Fastställande av medlemsavgift för kommande år
12. Behandling av motioner, som skall vara inlämnade till styrelsen minst 2

veckor före årsmötet
13. Behandling av styrelsens förslag
14. Övriga frågor

Avslutning

Vispeppar med Ewa Lindahl och Birger Björnerstedt underhåller

Från www.vispeppar.se

Landshövdingen besökte
Singö och Mattsgården 2006

På bilden:
Mats Hellström med fru

guidas av
hembygdsföreningens

Åke Öhman och
Yngve Andersson

Hembygdsföreningen bjöd
landshövdingen till besök på

Singö på initiativ av Lena Söder-
man som ett led i aktiviteterna för

att rädda den nedläggnings-
hotade skolan. Besöket genom-

fördes i samarbete med
Singö Intresseförening/
Levande Roslagsbygd.

2005

2006



Singö Hembygdsförening

Verksamheten 2006 det 60:e arbetsåret

Medlemmar: Antalet medlemmar var 447/2004, 466/2005 och 491/2006

Styrelse: Styrelsen har haft 7 protokollförda möten. På föreningens arbetsträffar i
Mattsgården varannan vecka har ca 5 personer per tillfälle deltagit.

Styrelsens sammansättning har varit:
ordf   Håkan Drevin    - 2007
v ordf   Yngve Andersson    - 2008
sekr   Margareta Svensson - 2008
kassör   Inger Öhman   - 2008
ord   Åke Öhman   - 2007
ord   Lilly-Marie Freiman  - 2007
ord   Kerstin Kjellberg  - 2007
ord   Sara Backman  - 2007
ord   Ulrika Freiman  - 2008

supp   Britta Andersson - 2007
supp   Lars Mattsson - 2007
supp   Per Mjörnö - 2008
supp   Jarl Söderman - 2008

Revisorer
ord Kjell Eklund
ord Lennart Björk
supp Lars Horwitz

Valberedning
Jan Svensson sammankallande
Agneta Brus
Kjerstin Söderholm

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

till kommande generationer

Ta med barn och barnbarn och bjud på
glass på Mattsgården.

Midsommarfirande: Midsommarfirandet
genomfördes som vanligt med skolans föräldrar
och Singö Skärgårdsslöjd som medarrangörer.
Arrangemanget gynnades av fint väder och
många besökare. Stort tack till Mats Jansson som
ställer parkeringsplatsen Grodan till förfogande!

Årsmötet: På årsmötet den 18
mars deltog 34 medlemmar. Inga
motioner hade inkommit till
stämman.

Vykort: Föreningen har nu en fin samling
vykort med 14 olika motiv från Matts-
gården och Singö. Köp gärna dessa kort
på Mattsgården, via telefon eller hemsida.
Det gynnar föreningens ekonomi.

Hemsida: Föreningens hemsida på
www.singo.dk hade redan första året
7500 besök. Tyvärr ville få ställa upp
som sponsorer så sidan ger ännu
inget ekonomiskt bidrag till fören-
ingen. Titta gärna in! Där finns
mycket att läsa.

Siberak: Singö berättarakademi har under året ordnat ett flertal alltmer välbesökta
berättaraftnar i Mattsgården.  Läs mer om Siberak på hemsidan.

Adventskaffe: Föreningen ordnade  traditionsenligt kyrkkaffe i församlingshuset på
kyrkoårets första dag.

Mattsgården: På Mattsgården genomfördes 6 annonserade visningar och några extra på
beställning. Antal besökare och nettointäkter är som tidigare år. En inventering av
byggnaderna visade på stort renoveringsbehov. Bl a behöver 2 tak läggas om och ruttna
väggstockar bytas ut på flera ställen. Arbetet väntar nu på utlåtande från antikvarie innan
anbud kan tas in. Vid sjöboden har ny dränering grävts ned och inventarierna har lagts i
ordning. Den gamla skötbåten som länge stått i trösklogen hänger nu på sin plats i
sjöboden. Arbete som kvarstår är att rekonstruera brygga och gistvall och att göra
presentationsmaterial till inventarierna.

Årets TEMA-utställningar presenterades i
samband med visningarna. ”Från Ull till Vante”
visade alla stegen i förädling av ull till garn
och färdiga plagg. ”Singö stiger ur havet”
visade Singös strandlinje i dag, för 1000 och
2000 år sedan. Ytterligare en karta visade hur
stort Singölandet kan vara om 1000 år med
fortsatt landhöjning utan klimateffekter. Britta
Andersson visade text- och bildmaterial från
sina dokumentationsprojekt ”Sjöbodar på
Singö” och ”Grindar på Singö”

Runödag: Runöättlingen Bertil Björk visade sin
fina utställning med 1900-tals historia från
Runö samma dag som landshövdingen
besökte Mattsgården. Runödräkter och många
trämodeller bl a av en Runögård med alla
byggnader, en Runöbåt och säljägare visades.


