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Styrelsen har under året haft följande sammansättning
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Årsmöte hölls den 9 mars 2014 på Hornsberg med 34 medlemmar närvarande.
Tio ordinarie styrelsemöten har hållits under 2014.
Medlemsavgiften har under året varit 75 kr.
Medlemsantalet var vid årets utgång 386.
Föreningen är ansluten till Kalmar Läns Hembygdsförbund samt till
riksorganisationen Sveriges Hembygdsförbund. Våra avgifter till dessa har varit
7 kr/medlem respektive 8 kr/medlem.
Föreningen representerades av Tore Hellström och Torgny Kratz på Kalmar läns
hembygdsförbunds årsstämma i Kalmar den 4 maj.

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
där just bakningen och försäljningen av det unika stenugnsbakade brödet varit
mycket populärt.
Dokumentationsgruppen har under 2014 arbetat vidare med att uppdatera
och dokumentera föreningens historia och räknar med att en skrift ska vara
tryckt och klar till årsmötet 2015.
Vi har fått värdefull hjälp med trädgården på Hornsberg under året. Det är
Berit Backlund och Ann-Catrine Erlandsson som tagit sig an rabatter, buskar,
gångar m.m. Det har blivit väldigt fint och vi hoppas de fortsätter framöver.
Totalt har det lagts ca 4 000 ideella arbetstimmar i föreningen under året.

Medlemmar
Vi var 386 medlemmar vid årets slut. Att detta antal inte stämmer överens med
den uppgivna summan av medlemsavgifter i resultaträkningen 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 har tecknat medlemskap efter 2014-10-31. Då räknas de även in på
nästkommande år och medlemsavgiften bokförs på 2015.

Uthyrning
Uthyrningen har varit i samma nivå som förra året. Både Smedjan i Lanhagen
och Hornsberg har varit uthyrda vid ett flertal tillfällen.

Våra byggnader
Föreningen har många byggnader och dessa kräver löpande underhåll och
tillsyn. Valåkrahuset, vars tak läckte, har reparerats. I Lanhagen har en vedbod
byggts till den facila kostnaden av 13.600:- tack vare många timmars ideellt
arbete. Det innebär också att vi nu har 14 olika byggnader att se till.
På Hornsberg har två luftvärmepumpar installerats i akt och mening att få
ner energikostnaderna som härigenom beräknas sjunka med minst 30%. Den
totala installationskostnaden blev ca 44.000:-. Ett säkerhetshöjande arbete har
också genomförts på Hornsberg som försetts med larm (brand och inbrott) och
nytt säkerhetslås till ytterdörren.

Lotterier
Lotterierna har i vanlig ordning gett en betydande intäkt till föreningen och
varit ett uppskattat inslag vid olika arrangemang. En stor ökning av intäkterna
kan noteras under året.
Tombola har sålts på Högsbydagen och under Kulturdagarna. På skyltsöndagen såldes också många lotter. Ett större listlotteri med 2 000 lotter såldes
under sommaren. Mindre lotterier har sålts vid övriga arrangemang.
Kostnaderna är mindre än vinstvärdet då 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 Margaretha Hansson 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 15 jan. med ca 30 deltagare. Vi
bjöd in de ca 60 personer som alla på något vis hjälpt till i föreningen under året
som gått.

Foto och film
Arbetet med vår stora film- och fotosamling har fortsatt. Många bilder har lagts
in i databasen och gjorts sökbara på namn, ort etc. Vid årets slut fanns ca 13 000
poster inlagda.
Vad gäller filmerna så har några av föreningens egenproducerade 16 mm
filmer från tidigt 1950-tal renoverats och gjorts digitala.

Hemsidan
Föreningens hemsida (www.hembygd.hogsby.net) har förbättrats ytterligare
under året. Bl.a. har det lagts upp en avdelning med försäljning där man kan
beställa filmer och böcker. En hel del beställningar har kommit; framför allt då
av personer som bor på annat håll.
Ganska många personer har hört av sig genom kontaktuppgifterna på
hemsidan. Oftast har det varit förfrågningar i forskningssyfte. Man har t.ex.
sökt information om personer eller fastigheter. Flera har också tecknat
medlemskap. I genomsnitt besöktes hemsidan av åtta unika besökare per dygn.
Ca tio procent av besökarna var från USA. Sidan är också länkad från
Hembygdsförbundets hemsida.

Nationaldagen
Nationaldagen firades i Lanhagen med traditionellt program. Samlingen hölls
vid planen framför Valåkrahuset. Vår tidigare kyrkoherde Anders Byström var
årets talare. En del av Berga Blås och Frälsningsarmén 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
Torsdag - söndag 7-10 augusti arrangerade vi årets Kulturdagar i Lanhagen.
Byggnaderna i hembygdsparken öppnades för visning och i Smedjan
serverades kaffe med hembakat bröd till besökarna. Vi hade ett stort
tombolalotteri och sålde produkter som t ex honung och vårt eget stenugnsbakade bröd.
På torsdagen visades gamla bilder och filmer ur föreningens arkiv och på
fredagen var det musik och allsång med Lennart Petersson. Lördagens
framträdande hette: ”Olle spelar Allan. Brandel sjunger Edwall”. Allan Edwalls
kluriga visor framfördes och det visade sig bli mycket uppskattat. Några
hantverkare, som visade och sålde sina alster, fanns också på plats. Söndagens
program bestod av en friluftsgudstjänst ledd av den i Fagerhult nytillträdde
komministern Ola Emilsson.
Våra Kulturdagar är ett uppskattat inslag med många besökare och idén med
att flytta fram dem en vecka visade sig vara lyckad. Det är också en betydande
inkomstkälla för föreningen samt ett bra tillfälle att värva nya medlemmar.

Julskyltning
Vid julskyltningssöndagen den 9 dec. hade vi öppet med kaffeservering och
lotteri på Hornsberg. Vi satte besöksrekord. Svårt att säga exakt hur många som
kom, men nära 80 st. drack kaffe.

Övriga aktiviteter
På Aktivera-mera-dagen den 12 april var det öppet hus på Lanhagen.
Aktiviteten bestod av information om kommunen och föreningarna i Högsby
och vände sig till nyflyttade och andra intresserade. Många föreningar kom och
ställde ut men tyvärr var besökarna få. Arrangemanget genomfördes av
Högsby kommun.
I december 2013 utsågs vi till kommunens kulturstipendiat och som tack för
detta stod vi för Kulturmåndag på Misteln den 20 januari där vi presenterade
våra olika verksamheter för ett intresserat auditorium.

Donationer och bidrag
Vi har även under 2014 erhållit en del bidrag och gåvor som vi är mycket
tacksamma för. Sveriges Hembygdsförbunds kampanjbidrag på 3.800:- utgjorde
god ekonomisk hjälp vid installation av larm och nytt lås till ytterdörren på
Hornsberg. Från Handelsbanken fick vi 1.000:- som hjälp till restaurering av
gamla filmer. Till minne av Margit Pettersson erhöll vi närmare 6.000:-.

Övrigt
I augusti drabbades Högsby av ett mycket kraftigt åskväder med blixtnedslag i
telemasten i centrum vilket för vår del medförde att kontorsdatorn på
Hornsberg förstördes. En ny dator och tillika laserskrivare/kopiator inköptes
därefter till mycket förmånligt pris från Hemelectronic i Högsby.

Slutord
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 samt andra som
stöttat oss ekonomiskt.
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