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Verksamhetsberättelse 2007
Styrelsen för Mörrums Hembygds- och Fornminnesförening lämnar härmed sin berättelse
för verksamhetsåret 2007.
Styrelse och funktionärer
Styrelse
Styrelsen har bestått av följande personer:
Ordinarie ledamöter:
Leif Gustafsson, ordf
Lennart Nilsson, v. ordf.
Ingolf Persson, kassör
Allan Jonasson, sekr
Inger Nilsson, v. sekr.
Inga Johansson
Elvi Nilsson
Gunnar Jeppsson
Elsa Johansson

Ersättare:
Ingrid Svensson
Mats Persson
Arne Johansson
Anette Petersson
Britt Johansson
Bess Widenberg
Ruth Henriksson
Lena Brorsson
Svante Svensson

Hedersledamot: Ingolf Persson.
Presidium:
Leif Gustafsson, ordf., Ingolf Persson, kassör, Allan Jonasson sekreterare, Inger Nilsson v.sekr.
Bild & Ljudkommittén
Arne Johansson, Allan Jonasson.
Samlingsvårdare:
Allan Jonasson, Britt Johansson, Anette Petersson, Gunnar Jeppsson, Svante Svensson.
Revisorer:
Erik Henriksson och Birger Bengtsson ordinarie, Bo Johansson och Siv Blomé ersättare.
Valberedning:
Evy Persson, Bengt Johansson och Soli Olsson
Syföreningen:
Elvi Nilsson , Britt Johansson sekr.
Sammanträden
Styrelsen har haft 7 sammanträden. Därutöver har de olika kommittéerna haft möten.
Årsmöte
Föreningen höll sitt årsmöte i Stålagården den 22 februari 2007.

Antal medlemmar
Föreningen har under året haft c:a 250 medlemmar. Vi kan här notera en nedgång sedan
föregående år.
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Medlemsavgift
Medlemsavgiften har varit 100 kronor per person.
Gåvor
Föreningen har till samlingarna mottagit böcker, foton, videoband, allmogeföremål mm.
Verksamhet
Genomförd och planerad verksamhet
15 mars

Fornfynd i Mörrumstrakten

25 mars

Musikeftermiddag på Stålagården

21 april

Samling vid Rue bro för städning och byavandring
i västra delen av Mörrums by

28 april

Loppmarknad

10 maj

Arbetskväll på Stålagården

19 maj

Byavandring i Mörrum

3 juni

Visning av Stålagården

juni

Kyrkogårdsvandring

19 juni

Karlshamns musikkår på Stålagården

19 augusti

Hembygdsgårdarnas dag

8 september

Höstmarknad

18 oktober

Gamla ortsnamn med Curt Johansson

20 oktober

Städdag på Stålagården

17-18 november

Julutställning

21 februari 2006

Årsmöte

Övriga program och arrangemang
Representanter från hembygdsföreningen har deltagit i samarbetsmöten mellan
hembygdsföreningarna i kommunen.
Under hösten startade några intresserade medlemmar en arbetsgrupp med syftet att beskriva och
dokumentera stenhuggeriet i Mörrums och Elleholms socknar. Gruppen är ännu inte fulltalig
och vi kommer att efterlysa fler intresserade.

Antal arrangemang och besökare i Stålagården
Stålagården har varit flitigt använd av studiegrupper och för olika föreningsverksamheter.
45 gånger under året har gården använts vid sådan verksamhet och ca 1 550 personer har
deltagit. Utöver dessa besök samlade höstmarknaden och loppmarknaden många besökare.
Det nästan årligen återkommande arrangemanget för årskurs 4 i Mörrums skola fick vi, i brist
på handledare, ställa in 2007.
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I samarbete med Mörrums församling genomförde vi en kyrkogårdsvandring med många
deltagare i juni
Allan Jonasson har haft visningar av Stålagården vid alla större aktiviteter och även visat dess
samlingar för privata grupper.
Samarbete med Vuxenskolan
Hembygdsföreningen samarbetar i sina aktiviteter, såväl i föredrag som i studiecirklar, med
Studieförbundet Vuxenskolan.
Fastighets- och trädgårdsunderhåll
Ett antal föreningsmedlemmar har hjälpt till med trädgårdsskötsel, gräsklippning och övrig
tillsyn av Stålagården. Under året målades boningshuset.
Slutord
Det femtioåttonde verksamhetsåret kan läggas till handlingarna, ett år som präglats av stor
verksamhet med flera välbesökta arrangemang.
Föreningen har fått ekonomiskt stöd från Kulturnämnden i Karlshamns kommun, vilket vi
tacksamt noterar.
Då det gäller föreningens ekonomi vill vi hänvisa till den ekonomiska rapporten, men samtidigt
peka på att uppvärmningen av Stålagården är en dryg utgiftspost som vi inte kan påverka utan
att vissa föremål i samlingarna påverkas på ett negativt sätt.
Med tack för förtroendet styrelsen haft, att leda Mörrums Hembygds- och Fornminnesförenings
verksamhet under 2007, överlämnas verksamhetsberättelsen till årsmötet.
Mörrum i februari 2008
Styrelsen

