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Årsmöte hölls den 22 mars 2015 på Hornsberg med 41 medlemmar närvarande.
Tio ordinarie styrelsemöten har hållits under 2015.
Medlemsavgiften har under året varit 75 kr.
Medlemsantalet var vid årets utgång 389.
Föreningen är ansluten till Kalmar Läns Hembygdsförbund samt till
riksorganisationen Sveriges Hembygdsförbund. Våra avgifter till dessa har varit
20 kr per medlem.
Årsmötet tog beslut om att medlemsavgiften för 2016 ska vara kr 100:-.

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 avslutade i början av året sitt arbete med
jubileumsskriften. Se nedan.
Vi har fått värdefull hjälp med trädgården på Hornsberg under året. Det är
Berit Backlund och Ann-Catrine Erlandsson som fortsatt sitt arbete från 2014
med rabatter, buskar, gångar m.m. Totalt har det lagts ca 4 000 ideella
arbetstimmar i föreningen under året.

Medlemmar
Vid årets slut var vi 389 medlemmar. Att detta antal inte stämmer överens med
den uppgivna summan av medlemsavgifter i resultaträkningen har två 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.

Uthyrning
Såväl smedjan i Lanhagen som Hornsberg har varit uthyrda vid ett flertal
tillfällen under året. Uthyrningen har varit i samma nivå som förra året. I några
fall har guidning utförts vilket gett föreningen kr 300:- per gång.

Våra byggnader
Föreningen har 14 olika byggnader som kräver fortlöpande underhåll och
tillsyn. Fyra hus har rödmålats i Lanhagen och två på Hornsberg. Vi har också
målat det vita på husen och kommer att fortsätta i vår när det har blivit
varmare.
De nyinstallerade luftvärmepumparna på Hornsberg har medfört avsevärt
sänkta energikostnader. I Lanhagen har elkostnaderna sänkts genom byte av
säkring från 20 AMP till 16 AMP.
Försäkringsbeloppet för byggnader och inventarier har under året höjts till 35
prisbasbelopp.
Trädgården på Hornsberg utsattes för en stöld under maj månad varvid
snäckor och en trollskulptur försvann. Även växter har grävts upp och stulits.
Vi har skrivit ett nyttjanderättsavtal med kommunen beträffande fastigheten
Högsholm 1:1 (uthus beläget mellan Ringvägen och Kyrkogatan).

Lotterier
Lotterierna har som vanligt givit en betydande intäkt till föreningen och varit
ett uppskattat inslag vid olika arrangemang. Lotteriintäkterna har legat på
samma höga nivå som förra 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.

Foto och film
Arbetet med vår stora film- och fotosamling fortskrider. En film omfattande
åren mellan 1950 och in en bit på 1970-talet har tagits fram och finns nu till
försäljning.

Hemsidan
Föreningens hemsida (www.hembygd.hogsby.net) har fortlöpande förbättrats.
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 från personer
som bor på annan ort.
Ett nytt inslag på hemsidan är den insamlings- och gallringspolicy som vi
beslutat om och infört under 2015.
Sidan är också länkad från Hembygdsförbundets hemsida.

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

Grötfesten
Vår traditionella grötfest hölls på Hornsberg 14 jan med gott deltagarantal.
Inbjudna var onsdagsgruppen, styrelsen och några andra som under året lagt
ned mycket arbete för föreningen.

Nationaldagen
Nationaldagen firades i Lanhagen med traditionellt program. Högstidstalare
var Ingvar Gunnarsson, pensionerad lokalreporter från Oskarshamnstidningen. En speciell begivenhet var att föreningen tilldelades en flagga, något
vi uppskattar mycket. För musiken svarade Åke Nilsson med musiker från
Berga Blås och Frälsningsarmén. Uppslutningen var god och vi fick många
kaffegäster i Smedjan.

Högsbydagen
På Högsbydagen den 13 juni hade vi öppet på Hornsberg med kaffeservering,
lotteri och loppmarknad. Byggnaderna var öppna för visning och en del tog
också en rundvandring på Hornsberg. Arrangemanget var välbesökt och
mycket uppskattat.

Kulturdagarna
Fredag - söndag 14-16 augusti anordnade vi årets Kulturdagar i Lanhagen.
Byggnaderna i hembygdsparken var öppna för visning och kaffe med
hembakat bröd serverades i Smedjan. Vi hade ett stort tombolalotteri och sålde
produkter som t ex honung och vårt eget stenugnsbakade bröd.
På fredagen underhöll PRO-kören från Mönsterås och på lördagen talade
f.d. kommunalrådet Nils-Erik (Pigge) Gustafsson – ett mycket uppskattat
inslag. På söndagen hölls traditionsenligt en friluftsgudstjänst med
komminister Ola Emilsson som officiant. Vädergudarna var oss nådiga samtliga
dagar och besöksantalet var mycket gott.
Kulturdagarna har visat sig vara en betydande inkomstkälla för föreningen och
ett bra tillfälle att visa våra byggnader samt, icke minst, en möjlighet att värva
nya medlemmar.

Julskyltning
På skyltsöndagen den 6 dec. hölls Hornsberg öppet med kaffeservering och
lotteri. Det kom förvånansvärt många besökare då vädret inte var det bästa. Vi
bjöd på glögg och pepparkakor på verandan, där vi också hade ställt ut gamla
saker för vinteraktiviteter. Det blev nostalgi för besökarna.

Caféverksamhet
På initiativ av Köksgruppen har vi haft öppet några gånger för sommarcafé på
Hornsberg samt även höstcafé ett par gånger. Det blev ett trivsamt inslag med
bl.a. våfflor på sommaren och kaffebröd med äpplen och lingon under hösten.

Jubileumsskriften Högsby Sockens Hembygdsförening 65 år
En särskilt tillsatt dokumentationsgrupp har arbetat med att dokumentera
föreningens historia och sammanställt en skrift på 40 sidor omfattande åren
1949 – 2014. Skriften har tryckts i 1000 exemplar och presenterades vid årsmötet
2015. Alla nuvarande och tillkommande medlemmar har fått/kommer att få ett
ex. gratis. Övriga intresserade betalar 30:-/st.

Insamlings- och gallringspolicy
Vid genomgång av föreningens tillhörigheter har vi funnit att många föremål
finns som dubbletter och att heltäckande dokumentation över inventarierna
saknas. Vi arbetar därför med att upprätta register över inventarierna, gåvodokumentation och gallringspolicy. Se vidare vår hemsida.

Övriga aktiviteter
På Seniordagen den 22 april bidrog vi genom att skänka 10 blomgrupper.
Gökottan i Lanhagen på Kristi Himmelfärdsdags morgon utgjorde ett trevligt
inslag – dock saknades huvudaktören – göken.

Studiecirkelverksamhet
En studiecirkel ”Dokumentation av gamla hus” har hållits under våren med
Bengt Nilsson som studieledare och i Vuxenskolans regi. Cirkeln blev mycket
uppskattad och deltagarantalet har varit 16 till 18 personer.

Donationer och bidrag
Vi har även under 2015 erhållit en hel del bidrag och gåvor som vi är mycket
tacksamma för. Det är bl.a. 5.000 kr från Sveriges Hembygdsförbund som hjälp
till rödfärgning. Från Högsby kommun fick vi 25.000 kr i underhållsbidrag till
byggnader. Högsby Sparbank har stöttat med 15 000 kr. Även Handelsbanken
och Södra har bidragit med betydande belopp för att förvalta gamla föremål
och byggnader.
Erik Karlssons dödsbo har givit oss en fin golvlampa, snidad av Erik själv.
Lampan finns nu på Hornsberg.
Även Högsbys, numera nedlagda, scoutkår har bidragit med föremål.

Programkommitté
En särskild programkommitté som ska börja arbete 2016-01-01 har inrättats.
Kommitténs uppgift är att planera program och ta fram underhållare och
medarbetare m.m. till Nationaldag och Kulturdagar samt ta fram förslag till
andra aktiviteter.

Övrigt
Stenmuren – Kalmar läns hembygdsdistrikts tidskrift – hade under hösten ett
inslag om dels vår jubileumsskrift, dels ett utdrag ur boken ”Jonas Stolts
minnen”.
Under året har ett stort rohbiniaträd tagits ned på Hornsberg.

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 alla andra som
stöttat oss ekonomiskt.
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