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Årsmöte Hölls i Stålagården 16 februari. Styrelsen har haft 9 sammanträden.
Antal medlemmar och medlemsavgift Föreningen har haft 349 medlemmar, vilket är en ökning
med 15 i förhållande till 2016. Årsavgiften var varit 100 kronor per person.
Gåvor Föreningen har till samlingen mottagit böcker, foton, tavlor, allmogeföremål mm men också
pengagåvor från medlemmar. Karlshamns sparbank har också bidragit med en stor summa fr.a.
genom sin satsning ”Föreningsnyttan”. Stålagårdens Trivselträff har under årens lopp bekostat
inköp av olika inventarier till Stålagården. Under 2017 bl.a. till inköp av projektor. STORT tack för
alla gåvor. För anslag hänvisas till den ekonomiska rapporten.

Verksamhet Verksamheten har genomförts enligt fastställt årsprogram. Särskilt bör dock nämnas
årets utställning ”Kaffet, Termosen & Göken som rönte mycket stort intresse och också fick stor
medial uppmärksamhet. Endagsutflykten med buss som genomfördes, efter många års uppehåll,
och som gick till Öland med bl.a. besök hos Naturstenskompaniet uppskattades mycket.
Trivselpromenader har genomförts på torsdagsförmiddagar. Stålagårdens trivsel-träff har varit
samlad i Stålagården på kvällstid 1:a torsdagen i månaden. En stor del av verk-samheten
presenteras i bilder på föreningens hemsida: www.morrumshembygdsforening.se
Samlingsvård mm Samlingsvårdarna och vaktmästaren har fortsatt med att inventera, synliggöra
och registrera föremål i samlingarna. En grupp från styrelsen har inventerat och katalogiserat en
stor mängd av handlingar av allehanda slag som föreningen fått efter författaren Paul Paulsson som
avled under 2017.
Vaktmästartjänsten Vaktmästare Kennerth Lantz fick under hösten sin tjänst förlängd med två år.
Genom sin stora kunnighet och duglighet är Kennerth Lantz en otrolig tillgång för föreningen.
Tjänsten som är på 75% finansieras helt av arbetsmarknadsmedel.
Underhåll Ett omfattande underhållsarbete har utförts på övervåningen på Borgalängan. Nya
innerväggar och nytt undertak har spikats upp. Den gamla trappan har ersatts med en ny. Större
delen av arbetet har utförts av vaktmästaren med hjälp av flera medlemmar ur styrelsen. Helt
ideellt har medlemmen Anders Mattsson svarat för arbetet med ledningsdragning och installation
av belysning mm, liksom med en del snickeriarbeten mm.
Materialkostnaden har föreningen svarat för. Övervåning skall användas vid olika utställningar.
Skolkontakter Samarbetet med Mörrums skolan har fortsatt och alla skolans fjärdeklassare har
liksom under tidigare år varit på Stålagården för att prova på olika gamla hantverk. Alla skolans
andreklassare har också varit på Stålagården för visning av gården och samlingarna.
Samarbete och medlemskap Hembygdsföreningen är medlem i Studieförbundet Vuxenskolan och
samarbetar i sina aktiviteter med denne. Föreningen tillhör Blekinge Hembygdsförbund och är
också ansluten till Blekingearkivet i Bräkne-Hoby. För en låg kostnad kan föreningar där förvara
värdefulla handlingar på ett säkert sätt. Hembygdsföreningen har deponerat ca två hyllmeter äldre
handlingar där. Förteckning över deponerade handlingar finns i pappersform på Stålagården, men
finns också tillgängligt på Blekingearkivet över internet.
Då det gäller ekonomi hänvisas till den ekonomiska rapporten.
Slutord Ett verksamhetsår kan åter läggas till handlingarna. Ett år som, liksom tidigare år, präglats
av stor verksamhet med mycket välbesökta arrangemang. Föreningen har fått ekonomiskt stöd från
Kulturnämnden i Karlshamn, Karlshamns Sparbank och Vuxenskolan vilket vi tackar för, liksom tack
till alla som på olika sätt stöttat föreningen.
Med tack för förtroendet styrelsen haft att leda Mörrums Hembygds- och Fornminnesförening
under 2017 överlämnas verksamhetsberättelsen till årsmötet.
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