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Säfflebygdens hembygdsförening

Verksamhetsberättelse avseende år 2017

Omfattning: Verksamhetsberättelsen avser perioden från årsmötet den 19 april 2017 till
årsmötet den 25 april 2018

Antal medlemmar under verksamhetsåret

Säfflebygdens Hembygdsförening har under verksamhetsåret 2017 haft 168 medlemmar.
(2016: 170)

Föreningens valda funktionärer

Styrelsens ordinarie ledamöter

Lennart Stolpe, ordförande
Finn Hjelmström, vice ordförande
Olle Hansen, sekreterare
Anne-Marie Lindström, kassör
Ernst Askmar
Elisabeth Bengtsson
Sven Åkerblom

Styrelsens suppleanter
Bo Kihlgren
Ingrid Eriksson

Revisorer
Christian Bruce
Henrik Olsson

Revisorssuppleanter
Leif Eriksson
Per Johansson

Valberedare
K-G Lindgren
Göran Tidstam

Styrelsens arbete
Styrelsen har under verksamhetsåret genomfört tolv styrelsemöten samt däremellan haft
kontinuerlig kontakt via e-post och telefon. Flera av styrelsen medlemmar har också deltagit i
det praktiska arbetet med underhållet av hembygdsgården och dess samlingar.
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Från 1 juli har vi haft en person anställd med bidrag från Arbetsförmedlingen, en s.k.
extratjänst. Den anställde har arbetat med att sortera och katalogisera våra digitala
fotosamlingar för att lättare kunna hitta efterfrågade bilder. Placeringen under vinterhalvåret
har varit hos Studieförbundet Vuxenskolan, vilket har inneburit en mycket bra lösning.
Styrelsen har också påbörjat sortering av föreningens egna dokument med avsikt att förvara
äldre dokument hos Föreningsarkivet i Karlstad
Den sedvanliga föreläsningsserien, i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och med
ekonomiskt bidrag från Säffle kommuns kulturnämnd, har genomförts med följande innehåll:

l 19/4 2017 (i samband med årsmötet) berättade Lennart Stolpe om sin
bok ”Förpackningspapperens historia”. Lokal hembygdsgården

l 19/9 2017, Finn Hjelmström: ”Säffle – en tidsresa”. Lokal Hembygdsgården.
l 18/10 2017, Leif Nilsson: “Vänern och sjöfarten” Lokal Silvénska Villan.
l 15/11 2017, Olle Hansen, “Duellen vid Sandbäckstjärnet”. Lokal Silvénska Villan.
l 7/2 2018, Stig Andersson: “Rasbiologi, preventivmedel och aborter.” Lokal Silvénska

Villan.
l 21/3 2018, Johan Österman berättade om sin bok: ”Den klarnande april. Framtidstro

och stadshusbygge i Sveriges yngsta stad”. Stadshusets plenisal.

Dessutom genomfördes ytterligare några program i Hembygdsgården:

l 16/5 2017: Stig Andersson: Filosofiskt Café
l 14/6 2017: Berättarkväll
l 13/7 2017: Berättarkväll
l 2/8 2017: Allsångskväll med Visklubb 67
l 16/8 2017: Filmkväll med gamla Säfflefilmer.

Under verksamhetsåret har återställning av den reparerade väggen på hembygdsgården
avslutats. En viss gallring har gjorts i föreningens samlingar av föremål.
Under våren 2018 har diskussioner påbörjats med Säffle kommun om att kunna utnyttja Säffle
Gård som historiskt museum/arbetslivsmuseum för Säffle. En arbetsgrupp med intresserade
både inom och utom föreningen har bildats för att utarbeta ett förslag, med sikte på att bilda
en separat förening för att driva denna fråga vidare.
I övrigt har styrelsen ägnat sig åt ett antal mindre frågor av verkställighetsnatur samt åt den
svåra frågan om hur föreningen skall kunna öka sitt medlemsantal.

Hembygdsgården
Hembygdsgården har hållits öppen vardagar 10–16 under sommaren (juni – augusti) och i
övrigt efter överenskommelse. Enklare förtäring har erbjudits.

Midsommar
Midsommarfirandet i Kanalparken arrangerades som vanligt tillsammans med folkdanslaget.
Stången kläddes vid hembygdsgården med hjälp av Folkdanslaget dagen före
midsommarafton och i samband med detta bjöd hembygdsföreningen på kaffe. På själva
midsommaraftonen bjöd Folkdanslaget på sedvanligt firande i Kanalparken.

Stöd, gåvor och depositioner under verksamhetsåret
Under året har Säfflebygdens hembygdsförening tacksamt kunnat ta emot gåvor och stöd från
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l Säffle kommun, kulturnämnden, driftsbidrag, evenemangsbidrag
l Per Idermark har skänkt en ny midsommarstång, samt skänkt och monterat

jordfelsbrytare vid storstugans elcentral.

Medlemsavgift

Medlemsavgiften för 2017 var 150 kronor för enskild medlem och 250 kronor för familj.

Styrelseledamöternas underskrifter

Säffle den 29 mars 2018

---------------------------------------------------        -----------------------
Lennart Stolpe, ordf. Finn Hjelmström, vice ordf.

---------------------------------------------------        -----------------------------------------------
Olle Hansen, sekr. Anne-Marie Lindström, kassör

---------------------------------------------------        -----------------------------------------------
Elisabeth Bengtsson Ernst Askmar

---------------------------------------------------
Sven Åkerblom.



Verksamhetsplan 2018 för Säfflebygdens hembygdsförening.

l Öppethållande av hembygdsgården under sommaren

l Fortsatt insamling, digitalisering, arkivering och publicering av fotografier med anknytning
till Säfflebygden.

l Komplettera det digitala registret över våra föremålssamlingar

l Fullborda ett enhetligt digitalt register över våra bildsamlingar

l Fortsatt forskning i Säffle industrihistoria och publicering av resultaten

l Tillhandahålla släktforskningstjänster och "rotguidning" för långväga besökare

l Arrangera sex föredrag med anknytning till Säffles historia

l Arrangera tre braskvällar under hembygdgårdens öppetsäsong.

l Försöka få till stånd en användning av Säffle Gård för presentation av Säffles historia.


