
    

  
    

 

Verksamhetsberättelse för 2012 
 

§1 Styrelsen har under 2012 varit: 

 

 Ordförande: Lennart Olsson  

 

 Ledamöter:   Bertil Kamf  Kassör      Anita Sundstedt Sekreterare 

                      Gert Kamf     Börje Ekberg 

     Gunnel Westberg Vo    Gunnel Ahlberg 

  

 Suppleanter:  Hans Bertil Olsson        Birgit Hansson 

      Alve Jönsson                 Per Jystrand  

 

 Revisor:         Gertrud Andersson - sammankallade  

      Inger Andersson 

 

 Revisorsupp:  Rolf Olsson     Bengt Nilsson   

 

 Valberedning: Gert Göransson – sammankallande 

        Helge Olsson        Gunnar Westberg 

 

§2 Medlemsavgiften har under 2012 varit 100 kr enligt årsmötets 2008 

enhälliga beslut. 

 

§3 Styrelsen har under året hållit fyra ordinarie styrelsemöten. Till 

styrelsemötena har alltid valberedning och revisorer rätt att delta. 

 

§4 Föreningen har gått från föremålsvisning till att visa föremålen i sitt 

sammanhang. Nu återstår arbete med stora salen och där är 

”Pågående Arbete”. Genom att vi fått ta över en lokal till i källaren 

har vi fått möjlighet till det ”mellanrum” som vi länge önskat. För att 

tydliggöra samlingarna har vi investerat i bättre ljus till BAJ och Böj 

utställningen. I den stora salen har vi också investerat i punktljus så 

att vi kan belysa de olika utställningarna här. Vi kommer också att 

fortsätta med att investera för att synliggöra våra utställningar.  



    

  
    

 

 

 Museet besöktes under 2012 vid 45 tillfällen och då av 768 besökare 

trots att Julmarknaden fick stängas p.g.a. snöstorm. 

  

Vårt Leaderprojekt, som avslutades 20121231. Det har gett oss 

möjlighet till utrustning och arbetssätt som vi aldrig annars skulle 

kunna ha möjlighet till.  

Vi är också genom bidraget sammarbetspartner med Anderslövs 

Församling och Hantverkarna.   

 

§5 Föreningen håller museet öppet andra söndagen i månaden, samt vid 

de två marknadsdagarna i Anderslöv. Vi har också för andra gången 

hållit öppet i juli månad på måndagar mellan kl 9 och 12. Vi håller 

också öppet vid  

 Arbetsdag är sedan gammalt måndag förmiddag, då sker det som, 

efter diskussion i gruppen har beslutar om och då är viktigaste för 

tillfället. 

 Föreningens hemsida är en källa för samlare och släktforskare. Vi 

har en bra hemsida men vi är alltid öppna för förändringar och 

förslag och vi kan alltid uppdatera den mer. Så här är adressen  

www.kulturenanderslov.se 

 

§6 Föreningen är representerad på följande sätt: Sveriges Hembygds-

förbund, Skånes Hembygdsförbund, Trelleborgs Byaråd, Trelleborgs 

Föreningsforum samt Vuxenskolan. Vi har också haft vår 

författareutställning  utställd i Skurup.  

 

§7 Den tidning som vi startade 2009 och som blivit en populär 

medlemsinformation önskar vi fortsätta med. Det är för föreningen 

en kostnad men det övervägs av att medlemmarna informeras 

fortlöpande om vad som händer på museet. 

  

   
Så tecknar Styrelsen för Kulurgruppen Anderslöv och Bygden Museet år 2012 

http://www.kulturenanderslov.se/

