
 

Singö Hembygdsförening  
Årsberättelse 2015 

 

Medlemmar 2004-2015: 447, 466, 491, 509, 522, 519, 513, 502, 507, 514, 515 och 524 medlemmar 
 
Årsmöte 

 
På årsmötet den 25 april deltog 34 medlemmar. Inga motioner hade inkommit. Till kaffet efter stämman 
underhöll duon Vismust med en uppskattad teater- och musikstund. 

 
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 ledde dansen. Det var mycket 
folk, bra väder och organisationen fungerade bra med många ideella insatser. 

 
Visningar 
 
 
 
Siberak 

 
Visningarna av Mattsgården genomfördes planenligt; totalt 299 betalande besökare.  
Årets TEMA SVARTKLUBBEN. 
Extra visningar har gjorts för olika besöksgrupper om sammanlagt ca 110 besökare. 
 
Singö berättarakademi, under ledning av Anders Burman, hade två träffar i Mattsgården under 2015. På 
vårträffen fortsatte Birgitta Lalér att berätta från en tidigare träff om nöjen och förströelser under Andra 
Världskriget. Då det framkommit önskemål från intresserade fritidsboende att få möjlighet att delta i Siberaks 
träffar ordnades en extra sommarträff i mitten av juli med temat ”Singö och Roslagen i Andra Världskrigets 
skugga”. Denna träff blev den trettionde i Siberaks historia och det borde firas, vilket hembygdsföreningen 
hjälpte till med genom att bjuda deltagarna på tårta, vilket uppskattades mycket av de 43 deltagarna. Siberak 
tackar härmed för Hembygdsföreningens bjudning. Siberak är unikt lyckligt lottad att ha författaren Erik 
Eriksson som ständig gäst. Han berikar träffarna med sin berättarförmåga och personliga humor.  
/Anders Burman 
 

Adventskaffe Församlingens 1:a adventsgudstjänst var i år sammanlyst till Singö kyrka. Det kyrkkaffe som 
hembygdsföreningen då brukar bjuda på hade blivit ett för stort åtagande och avfördes därför. 
 

Publikationer Yngve Andersson har färdigställt en rad publikationer under året. ”Nyheter från Singö 2015” översändes till alla 
medlemmar med årsutskicket.  ”Släkten Söderbloms krönika”  och fotografen Fredrik Starks återfunna 
glasplåtsnegativ  ”Ett hundratal foton från Singö 1921” med presenterande text publicerades på hemsidan. 
 

Hemsidan hade 123 520 besök (f. å. 128 631)  och  2 308 237 träffar (f. å. 1 256 987). Det är framför allt släktforskningen 
som drar besökare.  Under året började föreningens foton läggas ut på hemsidan och i släktforskningen. 

 
Gåvor 

 
Flera av våra medlemmar är mycket generösa med gåvor tillsammans med inbetalning av medlemsavgiften.  
Dessutom minnesgåvor och diverse övriga gåvor. 

 
Mattsgården 
 
Personalfest 
 
 
Produkter 
 
Stöd 

 
Löpande underhåll har utförts enligt liggande plan. 
 
Den 10 sept bjöds förtroendevalda samt aktiva medlemmar på utsökt lunch på Mattsgården med Lisbeth 
Modin som husmor. Över 1000 timmars ideellt arbete är en förutsättning för föreningens verksamhet. 
 
Föreningens laminerade serveringsbrickor med Singömotiv fortsätter ge en god intäkt. 
 
Föreningen har efter ansökan fått 1000 kr i grundbidrag och 5000 kr i verksamhetsbidrag av Norrtälje kommun. 

 

Styrelseledamöter valda på 2 år, ordf 1 år 

 

 Valda på 1 år  

ordf Håkan Drevin - 2016    

v ordf Yngve Andersson - 2016  Revisorer  

kassör Inger Öhman - 2016  ord Kjell Eklund 

ord Lisbeth Modin          - 2016  ord Hans Olof Pettersson 

ord Åke Öhman - 2017  suppl Marita Freiman 

ord Lena Söderman - 2017    

    Valberedning  

suppl Britta Andersson - 2017  Jan Svensson sammankallande 

suppl Fernando Öhman - 2017    

   Styrelsen har haft 4 protokollförda möten 



Singö Hembygdsförening 

Kallelse till årsmöte 2016 
 

Lördag 23 april kl 14:00 i församlingshuset 
Agenda  

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 minst 2 ordinarie styrelseledamöter och 2 ersättare på 2 år 

9. Val av 2 ordinarie revisorer och 1 ersättare för räkenskapsåret 2016 

10. Val av 3 ledamöter till valberedningen varav en sammankallande 

11. Fastställande av medlemsavgift för verksamhetsåret 2017 

12. Behandling av motioner, som skall vara inlämnade till styrelsen  

senast 1 vecka före årsmötet. 

13. Behandling av styrelsens förslag 

14. Övriga frågor 

 

Avslutning 

KAFFE MED HEMBAKT  –  ÅROR 

För underhållningen står  

 

        Ruperts orkester  
 

 
Svartklubben 

 
SIBERAK Anders Burman 

 

Stort och varmt tack till Er som genom medlemskap, gåvor och arbetsinsatser bidrar till 

att bevara och presentera Singös kulturarv 

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

Öppet måndagar i juli och söndag 7:e aug 13-17  

samt hantverksdagen 9 juli 11-15 

 

Meddela din EPOST adress! 

Administration skulle bli både billigare och enklare om styrelsen hade tillgång till medlemmarnas  

e-postadresser. Motser därför tacksamt din e-postadress till inger@singo.dk 

mailto:inger@singo.dk

