Hönö Hembygdsförening
Dagordning för årsmöte 18 nov 2012
1. Mötets öppnande
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet, samt två justerare att jämte ordföranden
justera dagens protokoll.
3. Dagordningens godkännande
4. Mötets behöriga utlysande
5. Styrelsens verksamhetsberättelse
6. Styrelsens ekonomiska redovisning
7. Revisorns berättelse för det gångna året
8. Frågan om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året.
9. Verksamhetsplanen 2013
10. Val av ordinarie ledamöter samt ersättare
11. Firmatecknare för föreningen
12. Val av revisorer
13. Val av ombud till det regionala hembygdsförbundet.
14. Val av valberedning
15. Medlemsavgiftens fastställande
16. Styrelsens förslag
17. Motioner från medlemmarna
18. Övriga frågor
19. Mötets avslutande

Hönö Hembygdsförening
Verksamhetsberättelse för år 2011
Styrelsen för Hönö Hembygdsförening vill avlämna följande verksamhetsberättelse:
2011 har varit den nya styrelsens femte verksamhetsår. Styrelsen har haft 9 protokollförda sammanträden
och dessutom har grupper ur styrelsen arbetat i olika arbetsgrupper.
Föreningen har för närvarande en stabilare ekonomi. Men flera projekt väntar. En tung post för föreningen är
de ökande uppvärmningskostnaderna. Det krävs alltid en viss uppvärmning under vintern för att föremålen
på gården inta skall förstöras. Under året har vi fortsatt underhålla våra byggnader.
Tack vare föreningsbidrag klarar vi att hålla gården någorlunda uppvärmd. Och tack vare engagemang av
lojala medlemmar och företag har vi fått en hel del gjort under året. Aktuell ekonomi kommer att presenteras
separat.
Monica Nyström har under vintern-våren sammanställt ett material om öarnas hstoria under 1200-1400-talet.
Vår nya teatergrupp uruppförde utifrån detta fantastiska material Krönikespelet ”Stora Mööt” med ett
mycket gott gensvar från publik och media.Ett EU-projekt hjälpte oss att våga starta denna stora
Vår gårdsvärd har sett till att Hembygdsgården hållits i gott skick, trädgården har röjts, klippts och gallrats
och de har också sett till att allt varit väl förberett vid alla de besök vi haft under året.
Under sommaren 2011 har vi också fått möjlighet att ta emot praktikanter, som hjälpt till på gården.
Bostadshuset och Olauses båtsmanstorp har fått ny fönsterfärg och genom några nya föremål och foton kan
vi informera bättre om familjen och gården. Ladugården har fått bättre innebelysning.
Skolsalen har fått nytt arbetsmaterial och flera nya böcker. Björkörummet har också fräschats upp, med
vackra klädesplagg och annan kuriosa från Ryds gård. I August i Lyckas butik har vi kompletterat med ett
bredare sortiment. Bland annat försöker vi ha Hönökakor till försäljning samt Bakfjölar, bakspadar och
naggar.
Samarbetet med Hönö Hotell/Tullhuset, Café Hönökakan, Fiskemuseet samt våra guider har fungerat
mycket väl. Totalt har drygt 1000 bussresenärer i 24 turistbussar, besökt Hönö Hembygdsgård och Kvarnen
under sommaren 2011. Vi har dessutom haft många deltagare från hela regionen vid våra kurser i ”Lär dig
baka äkta Hönökaka”.
Över tusen glada, unga och gamla, besökare kom till vår stora aktivitet, Barnens Dag (fd. Astrid Lindgrensdagen), som Betelskolan genomförde tillsammans med oss. Hembygdsdagen, Kvarnens dag och
musikunderhållning flera lördagar, med t ex Ålefeskarn och BB4 Ukulele, samlade många besökare. Många
gäster har besökt oss under sommarens övriga öppna lördagar.
Föreningen har fått hjälp med att genomföra flaggning på Hönö vattentorn under allmänna flaggdagar. En
grupp friska herrar, har hjälpt oss återuppta traditionen med att flagga på halv stång när någon ”hönöbo”
avlidit. Vi fortsätter också utveckla samarbetet kring Gottfrids park med Hönö Jakt- och Viltvårdsförening.
Styrelsen vill här passa på att tacka för allt stöd, som visats oss och vill önska den kommande styrelsen all
lycka i sitt arbete med det viktiga uppgiften att ge öbor och besökande möjlighet att få uppleva hur vi levde
på ön under tidigare sekel.
Hönö den 18 november 2012
Styrelsen

Hönö Hembygdsförening
Verksamhetsplan för år 2013
Hönö Hembygdsförening har fortsatt ambitionen att utveckla gården för besökande och öbor,
som skall kunna se och uppleva vår genuina kultur från tidigare sekel.
Föreningen skall arbeta med att försöka utveckla aktiviteter genom:
• Visa gården och butiken varje helg under sommaren.
• Samarbeta med Betelskolan med de uppskattade ”Barnens dagar
• Fortsätta med att inventera/dokumentera/fotografera våra föremål och handlingar
• Pröva om det är möjligt att genomföra ”Krönikespel på Stora Mööt III” med
teatergruppen och andra intresserade
• Ge bussgrupper ett gott mottagande på Hembygdsgården och Kvarnen
• Fortsätta att lära ut hantverket ”Att baka äkta Hönökaka”
• Uppmärksamma Hembygdsdagen och musik på gården.
• Ta vara på de möjligheter som Hembygdsförbundet ger
• Marknadsföra oss genom affischer, artiklar mm.
• Delta med lotteri på Skärgårdsmarknaden i Hönö Klova
•

Utveckla föreningens hemsida på nätet och Facebook.

