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Revisorer:
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Valberedning: Saknades. Stålagårdens trivselträff: May-Britt Olsson ordf. Lena Brorsson sekr.
Årsmöte hölls i Stålagården den 18 februari 2016. Styrelsen har haft 8 sammanträden.
Minnesord.
I slutet av verksamhetsåret avled vår hedersledamot Ingolf Persson. Hans medlemskap sträckte
sig bort till föreningens start. I mer än ett halvsekel har han haft förtroendeuppdrag i föreningen..
Antal medlemmar och medlemsavgift
Föreningen har haft 334 medlemmar vilket är en ökning med 6 i förhållande till 2015.
Medlemsavgiften har varit 100 kronor per person och år.
Gåvor
Föreningen har till samlingarna mottagit böcker, foton, tavlor, allmogeföremål, mm, men också
pengagåvor från många medlemmar. För gåvorna framförs här ett stort tack.
Verksamhet
Verksamheten har genomförts enligt fastställt årsprogram. Föreningens arrangemang har varit
uppskattade och välbesökta. Flera av utomhusarrangemang besöktes av mellan 100 och 250
personer. Det har varit helt fullsatt i Stålagården vid de flesta inomhusarrangemangen.
Utställningen av stolar rönte stort intresse. Traktorutställningen samlade också stor publik.

2
Trivselpromenader har genomförts på torsdagsförmiddagar. Stålagårdens trivselträff har varit
samlad i Stålagården på kvällen 1:a torsdagen i varje månad
Samarbetet med Mörrums skola har fortsatt och alla skolans fjärdeklassare har som under tidigare
år varit på Stålagården för att prova på olika gamla hantverksyrken. ”Prova på”- dagen har
föregåtts av att ordföranden och kassören träffat klasserna på skolan och berättat om och visat
bilder från Mörrum och Stålagården i gamla tider.
Antal arrangemang och besökare i Stålagården.
Ett hundratal gånger under året har gården använts vid olika verksamheter, varav större delen av
den egna föreningen. Andra föreningar har också använt gården vid studieverksamhet mm.
Ca 2 050 personer har besökt Stålagården under året.
Stålagården har visats vid alla större aktiviteter men också för olika besöksgrupper.
Vaktmästartjänst
Föreningen har första halvåret haft en vaktmästartjänst knuten till sig. Tjänsten var en
visstidsanställning på 75 % och helt finansierad av arbetsförmedlingen. Vaktmästaren återkom i
november med annan anställningsform. Förutom fastighets- och trädgårdsunderhåll ingår också
administrativa uppgifter i tjänsten.
Underhåll
Styrelsemedlemmar har målat återstående delar av Jeppa-Nissalängan. Samlingsvårdaren,
vaktmästaren och ett antal styrelsemedlemmar har arbetat med att inventera, synliggöra och
avföra föremål i föreningens samlingar och register.
Försäljning av böcker och filmer
Försäljningen av föreningens böcker har gått bra. Sockenfilmen är slutsåld.
Samarbete med Vuxenskolan
Hembygdsföreningen är medlem i studieförbundet Vuxenskolan och samarbetar i sina aktiviteter,
såväl i föredrag som i studiecirklar, med denna.
Hemsida
På hemsidan presenteras föreningens verksamhet men där finns också historisk dokumentation
och ett bildgalleri, information om böcker som kan köpas genom föreningen mm. Hemsidan
heter www.morrumshembygdsforening.se.
Övrigt
Hembygdsföreningen tillhör Blekinge Hembygdsförbund och Sveriges Hembygdsförbund.
Föreningen är också ansluten till Blekingearkivet i Bräkne-Hoby. För en låg årskostnad har man
där möjlighet att förvara värdefulla handlingar på ett säkert sätt. Föreningen har deponerat cirka 2
hyllmeter äldre handlingar, protokoll och böcker, både från den egna föreningen och från andra
som skänkts till föreningen. Förteckning över deponerat finns i pappersform på Stålagården men
också tillgänglig på Blekingearkivet över internet.
Då det gäller föreningens ekonomi hänvisar vi till den ekonomiska rapporten.
Slutord
Det sextiosjätte verksamhetsåret kan läggas till handlingarna, ett år som liksom tidigare år präglats
av stor verksamhet med välbesökta arrangemang. Föreningen har fått ekonomiskt stöd från
Kulturnämnden i Karlshamns kommun och Vuxenskolan, vilket vi tacksamt noterar.
Med tack för förtroendet styrelsen haft att leda Mörrums Hembygds- och Fornminnesförenings
verksamhet under 2016 överlämnas verksamhetsberättelsen till årsmötet.
Mörrum i januari 2017
Styrelsen

