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Årsmöte hölls den 24 mars 2013 på Hornsberg med 30 medlemmar närvarande.
Tio ordinarie styrelsemöten har hållits under 2013.
Medlemsavgiften har under året varit 75 kr.
Medlemsantalet var vid årets utgång 394.
Föreningen är ansluten till Kalmar Läns Hembygdsförbund samt till
riksorganisationen Sveriges Hembygdsförbund. Våra avgifter till dessa har varit
5 kr/medlem respektive 8 kr/medlem.

Arbetsgrupper
Vi har haft flera arbetsgrupper med olika ansvarsområden. En grupp har
ansvarat för tillsynen av Lanhagen och Hornsberg. En annan grupp var
husmödrarna som hållit ordning inomhus och stått för bakning och servering.
Vi startade också en dokumentationsgrupp under året som ska omarbeta och
uppdatera föreningens historik. Det har också funnits en mindre grupp som
skött bakningen av det unika och väldigt populära stenugnsbakade brödet.
Dessa limpor säljs i stora mängde varje år.
Vi började under året att på allvar registrera de ideella timmar som lades på
föreningen. Vid årets slut kunde vi räkna ihop ca 3 200 timmar.

Medlemmar
Vi var 394 medlemmar vid årets slut. Den uppmärksamme ser att detta antal
inte stämmer överens med den uppgivna summan av medlemsavgifter i
resultaträkningen. Detta har tre orsaker:
1) Vi har ett antal medlemmar som är över 90 år. Dessa är enligt stadgarna
befriade från avgift. Några av dem vill ändå betala.
2) Några medlemmar har avlidit under året. Dessa har betalat sin avgift men
finns naturligtvis inte med i slutavräkningen.

3) Några (6) har tecknat medlemskap efter 2013-10-31. Då räknas de även in på
nästkommande år och medlemsavgiften bokförs på 2014. Beloppet i fråga (450 kr)
har skuldförts i balansräkningen.
Målet för året var att komma över 400 medlemmar. Trots att 33 nya medlemmar
tillkom så var det en del som inte förnyade sitt medlemskap samt att några avled
under året. Detta gjorde att målet inte nåddes.

Uthyrning
Uthyrningen har ökat under året. Både Smedjan i Lanhagen och Hornsberg har
varit uthyrda vid ett flertal tillfällen under året.

Våra byggnader
Föreningen ansvarar för totalt 13 olika byggnader. Dessa kräver ständigt
underhåll och tillsyn. Mycket av underhållet under året har kunnat göras inom
det s.k. Kulturarvslyftet. Läs mer om detta nedan.

Kulturarvslyftet
Detta är ett arbetsmarknadsprojekt som genomförs i samarbete mellan
hembygdsrörelsen, kommunen och arbetsförmedlingen. Vi deltog i detta under
2013. Det blev mycket gjort på Hornsberg under de fyra veckor som arbetslaget
var där. De arbetade mest med målningsarbeten. Det blev riktigt fint och frågan
är om/när det annars skulle blivit gjort. Behövligt var det i alla fall. Föreningen
vill särskilt tacka de som var med och jobbade. De gjorde ett riktigt bra arbete.
Roland Erlandsson och Karl-Johan Johansson från hembygdsföreningen fanns
med som arbetsledare under hela tiden. Det är i nuläget mycket tveksamt om vi
får en fortsättning på detta projekt under 2014.

Lotterier
Lotterierna har i vanlig ordning varit en betydande inkomstkälla för föreningen
samt ett uppskattat inslag vid olika arrangemang.
Tombola har sålts på Högsbydagen och under Kulturdagarna. Ett större
listlotteri med 2 000 lotter såldes under sommaren. Mindre lotterier har sålts vid
övriga arrangemang.
Lotteriintäkterna ligger ganska exakt på tio gånger kostnaderna. Kostnaderna
är inte alls lika med vinstvärdet eftersom en stor del av vinsterna är skänkta till
föreningen. Vi bedömer att det verkliga vinstvärdet överstiger de 33% av försäljningssumman som lotterilagen kräver.
Birgit Johansson och Birgitta Cederlöf har ansvarat för lotterierna under året.
Ulla Blomqvist har varit kontrollant.

Onsdagsträffar
På Hornsberg har vi regelbundet haft våra träffar/arbetsmöten på onsdagarna.

Grötfesten
Vår traditionella grötfest hölls på Hornsberg den 9 jan. med ca 30 deltagare. Då
bjöd vi in drygt 60 personer som alla på något vis hjälpt till i föreningen under
året som gått.

Foto och film
Vi har under året påbörjat ett byte av databas för registreringen av bilder.
Styrelsen ansåg att det tidigare systemet, kallat Sofie, blev för kostsamt då det
krävde ett årligt abonnemang. Detta byte skapar enormt mycket extra arbete
men blir troligen väl så bra.
Vi har restaurerat och digitaliserat ytterligare fem gamla bygdefilmer. Två
filmer ur Gösta Högstedts produktion har givits ut på DVD.

Hemsidan
Föreningens hemsida (www.hembygd.hogsby.net) har byggts på och
förbättrats ytterligare under året. Bl. a finns nu soldatregister och ett
torpregister under uppbyggnad. Hemsidan har gjort att föreningen fått mer
uppmärksamhet. En hel del personer har hört av sig genom kontaktuppgifterna
på hemsidan. Flera har tecknat medlemskap och även beställt DVD-filmer. I
genomsnitt besöktes hemsidan av sju unika besökare per dygn. Det är också
intressant att tolv procent av besökarna fanns i USA. Sidan är också länkad från
Hembygdsförbundets hemsida.

Nationaldagen
Nationaldagen firades i Lanhagen med traditionellt program. Samlingen hölls
vid planen framför Valåkrahuset. Anders Ek var årets talare. En del av Berga
Blås svarade för musiken. Uppslutningen var god och vi fick många kaffegäster
i Smedjan.

Högsbydagen
På Högsbydagen den 14 juni hade vi öppet på Hornsberg med kaffeservering
och lotteri. Byggnaderna var öppna för visning och en del tog också en
rundvandring på Hornsberg. Arrangemanget var välbesökt och uppskattat.

Kulturdagarna
Under tiden 1-4 aug. genomförde vi årets Kulturdagar i Lanhagen.
Byggnaderna i hembygdsparken öppnades upp för visning och i Smedjan
serverades kaffe och goda kakor till besökarna. Vi hade ett stort tombolalotteri
och sålde produkter som t ex honung och vårt stenugnsbakade bröd. Vi hade
också investerat i nytt jättestort tält som sattes upp utanför Smedjan till skydd
mot sol och regn.
Dagarna började med torsdagens kåseri av Lars-Olof Viksten med rubriken
”Var det verkligen 50 år sedan” som handlade om hans minnen från unga år i
Högsby. Mycket uppskattat och de flesta verkade tycka att han kunde ha
fortsatt dubbla tiden.
På fredagen var det dags för sång och allsång med Nöjesteamet. Dagen till
ära förstärkt med Conny Axelsson.

Lördagens framträdande stod Thorsten Ungsäter för. Rubriken var ”Hembygden i mitt hjärta”. Det handlade om hembygdsrörelsens roll i samhället och
de värden som finns där. Vi hade också några hantverkare på plats som visade
och sålde sina alster. Dessutom en liten parad med veteranmopeder.
Söndagens program bestod i en friluftsgudstjänst. Denna leddes av kyrkoherde Leif Norrgård. John Erik Wåhlin svarade för musiken.
Våra Kulturdagar är ett uppskattat inslag med många besökare. Det blir ändå
aldrig för många eller för trångt. Man kan verkligen uppleva lugnet och den
fina naturen i Lanhagen. Det är också en betydande inkomstkälla för
föreningen. Tidpunkten har diskuterats i styrelsen eftersom det krockade med
minst två stora arrangemang i närområdet. Till 2014 har Kulturdagarna därför
planerats in en vecka senare.

Julskyltning
Vid julskyltningssöndagen den 8 dec. hade vi öppet med kaffeservering och
lotteri på Hornsberg. Vi hade också premiär för den andra filmen på DVD. Just
denna dag måste man säga att vi hade vädret emot oss. Det snöade och blåste.
Antalet besökare blev därför något mindre än vanligt. Vi hade 40 besökare.

Övriga aktiviteter
Den 16/4 och den 19/9 genomförde vi träffar i Smedjan i Lanhagen. Den första
kallade vi för medlemsträff. Då var det fritt inträde och fritt fika. Vi visade
bilder och en gammal hembygdsfilm, ca 30 personer kom.
Den andra träffen kallade vi bild- och filmkväll. Då var det inträde på 40 kr
och alltså inte bara för medlemmar. Kaffe ingick och vi kunde räkna in 59
besökare. Vid båda tillfällena såldes lotterier. Vi lyckades också värva nya
medlemmar.

Donationer och bidrag
Vi har under året kunnat räkna in en stor del bidrag och gåvor. Betydligt
mycket mer än normalt. Vi fick motta Högsby kommuns kulturstipendium i
december. Detta var på 10 000 kr. Vi fick också 5 000 kr av Högsby Sparbank till
dokumentation av föreningens verksamhet. Handelsbanken bidrog med
ytterligare 1 000 kr till detta. Sist, men inte minst, kom det in ca 11 500 kr till Leif
Lundströms minne. Leif avled i juli och hade själv önskat att pengar skulle gå
till hembygdsföreningen vid hans bortgång. Leif var under lång tid mycket
engagerad i föreningen och i och med hans bortgång förlorade vi en betydande
kunskapskälla och vän. Vi kan inte tacka Leif nu men vi kan framföra ett stort
tack till alla som bidrog med pengar.
Styrelsen vill rikta ett stort tack till alla människor som på olika sätt hjälpt till i
föreningen under det gångna året. Det är ganska många och föreningen skulle
knappast överleva utan er hjälp. Vi vill också tacka de som skänkt föremål och
lotterivinster till oss under året.
Vi tackar också Högsby kommun för vårt föreningsbidrag.
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