
 

 

Singö Hembygdsförening  
Årsberättelse 2013 

 

Medlemmar 2004-2013: 447, 466, 491, 509, 522, 519, 513, 502, 507  och 514 betalande medlemmar 
 
Årsmöte 

 
På årsmötet den 16 mars deltog 30 medlemmar. Inga motioner hade inkommit. Till kaffet efter stämman 
underhöll VISMUST med svenska visor 

 
Midsommar- 
firande 

 
Skolan sålde kaffe, kakor och korv och hembygdsföreningen lotter och glass på årets största evenemang på 
Singö. Stången kläddes och kom i luften varefter Jim Åkerstedts trio spelade och Lena Eidenstedt ledde 
dansen. Det var mycket folk, bra väder och organisationen fungerade bra med många ideella insatser. 

 
Visningar 
 
 
 
Siberak 

 
Visningarna av Mattsgården genomfördes planenligt;  totalt 350 betalande besökare. Årets TEMA var  
Fartyg, båtar och sjöfolk på Singö och en särskild utställning med bomärken från Singö visades. 
Extra visningar har gjorts för olika besöksgrupper om sammanlagt ca 125 personer. 
 
Singö berättarakademi hade två träffar i Mattsgården under 2013, en på våren och en på hösten. 
Temat på vårträffen var: ”Vad döljer sig på havsbottnen runt Singö?”. Jörgen Andersson berättade. 
Höstträffen hade bl. a. temat: ”Arvegods-på gott och ont”. 
De båda träffarna lockade ett sextiotal intresserade. Den ständige gästen författaren Erik Eriksson var förstås 
också med och berikade samtalen med många intressanta inlägg. 
 

Adventskaffe Föreningens kaffebjudning efter gudstjänsten 1:a advent lockade ett 50-tal personer. 
 

Publikationer Yngve Andersson skrev ”Nyheter från Singö 2013” som alla medlemmar fick med årsutskicket. 
 

Hemsidan hade 61 468 besök och 656 917  träffar vilket är en ökning med ca 40 % sedan förra året. Det är framför allt 
släktforskningen som drar besökare. Singös företagare annonserade sämre än tidigare på endast 4 av 6 
annonsplatser. Hemsidan ger tack vare annonsintäkterna ett bidrag till föreningen. 

 
Gåvor 

 
Medlemmarna, som skänker extra pengar i samband med inbetalningen av medlemsavgifterna, fortsätter 
vara generösa.  
Dessutom har vi av Lars Bergström (Lasse i Kvarnbacken) mottagit ett glasat och inramat nytryck av sjökort 
över Singö-Fogdö (underlag "Grundkartor från Kongl. Sjömätningscorpsens mätningar 1811"). 

 
Mattsgården 
 
Personalfest 
 
 
 
Produkter 
 
 
Stöd 

 
Löpande underhåll enligt liggande plan har utförts. 
 
Alla förtroendevalda och aktiva medlemmar inbjöds till fest med middag i Singö Församlingshus  i mitten av 
november. En undersökning visade att sammanlagd 1 129 timmar till ett värde av 203 000 kr lagts ned i 
föreningsarbetet. 
 
Föreningens laminerade serveringsbrickor med Singömotiv fortsätter ge en god intäkt och tillverkningen ska 
utökas med nya motiv ur föreningens arkiv. 
 
Föreningen har efter ansökan fått 1000 kr i grundbidrag och 5000 kr i verksamhetsbidrag. 
 

 

Styrelseledamöter valda på 2 år, ordf 1 år  Valda på 1 år  

ordf Håkan Drevin - 2014    

v ordf Yngve Andersson - 2014  Revisorer  

kassör Inger Öhman - 2014  ord Kjell Eklund 

ord Lisbeth Modin          - 2014  ord Lennart Björk 

ord Per Mjörnö - 2014  suppl Marita Freiman 

ord Åke Öhman - 2015    

ord Lena Söderman - 2015    

ord Pia Johansson - 2015  Valberedning  

ord Siw Johansson - 2015  Jan Svensson sammankallande 

suppl Jarl Söderman  - 2014    

suppl Lilly-Marie Freiman - 2014    

suppl Britta Andersson - 2015    

suppl Fernando Öhman - 2015 Styrelsen har haft 7 protokollförda möten 


