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Verksamhetsberättelse för 2013 
140119 

 

§1 Styrelsen har under 2013 varit: 

 

 Ordförande: Lennart Olsson  

 

 Ledamöter:   Bertil Kamf  Kassör      Anita Sundstedt Sekreterare 

                      Gert Kamf     Börje Ekberg 

     Gunnel Westberg Vo    Gunnel Ahlberg 

  

 Suppleanter:  Hans Bertil Olsson        Bengt Carlsson  Per Holmberg 

     Alve Jönsson                  Per Jystrand  

 

 Revisor:         Gertrud Andersson - sammankallade  

      Inger Andersson 

 

 Revisorsupp:  Bengt Nilsson         Rolf Olsson   

 

 Valberedning: Gert Göransson – sammankallande 

       Helge Olsson        Gunnar Westberg 

 

§2 Medlemsavgiften har under 2013 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 Det är även i år ”Pågående Arbete” som visar alla de arbeten som 

pågår.  Föreningen fortsätter på den inslagna vägen att gå från 

föremålsvisning till att visa föremålen i sitt sammanhang.  

Den donation som vi fått av Familjen Andersson, har vi beslutat att 

den skall möjliggöra att flytta fram sättet att åskådliggöra våra 

samlingar. Detta kommer att ske genom QR och Tidsmaskinen. 

Detta är möjligt då Skånes Hembygdsförbund startat ett projekt i 
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ämnet. Det är Gunnel Westberg, Bertil Kamf, Per Holmberg och 

Lennart Olsson som deltaget i detta projekt. QR finns redovisat på 

vår hemsida. Det finns två platser som presenteras med QR, dessa är 

Lanthandeln på Museet samt Gamla tingshuset där QR koden finns i 

Kyrkans anslagstavla. Se bilaga sid 4.  

Projektet Fröjdenborg har slutförts och det finns nu i en skrift som 

beskriver byn. Skriften har blivit mycket väl mottagen och det är c:a 

120 ex sålda nu. 

 Museet besöktes under 2013 vid 42 tillfällen och då av 1011 

besökare trots att Julmarknaden fick stängas, då Postkodsmiljoner 

tillfallet Anderslöv med resultatet att alla ev. besökare var på torget 

där miljonerna fördelades.  

Vårt Leaderprojekt, som avslutades 2012-12-31, har gett oss 

möjlighet till utrustning och arbetssätt som vi aldrig annars skulle 

kunna ha möjlighet till. Projektet är inte färdigbehandlats av 

Länsstyrelsen. 

Vi är också genom bidraget sammarbetspartner med Anderslövs 

Församling och Hantverkarna i Anderslöv.   

 

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

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

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

också öppet när någon önskar och att vi kan tillmötesgå önskan. 

 Arbetsdag är sedan gammalt måndag förmiddag, då sker efter 

diskussion i gruppen vad som  är viktigaste för tillfället att ta tag i. 

 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, 

Föreningsrådet, Gamla Trelleborg samt Vuxenskolan.   
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§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. 

 

§8 Föreningen har fört vidare till Skånes Hembygdsförbund bankernas 

hantering av kontanta medel. För att föreningen skall sätta in 

kontanta medel fodras en resa till Trelleborg och en överföring 

mellan banker. 

 Föreningen har också diskuterat att ta upp besöken på äldreboende, 

då vi har några föremål som diskutionsunderlag. 

 

§8 Ett stort tack för det arbete som styrelse och övriga frivilligarbetande 

som arbetat med alla våra förändringar under 2013. En önskan finns 

att det under 2014 blir fler för att vi skall kunna utveckla vår 

samling! 

 

  

  o 

Så tecknar Styrelsen för Kulturgruppen 

Anderslöv och Bygden Museet år 2013 


