
Verksamhetsberättelse 2022

Efter två år av pandemi blev 2022 det år då föreningens verksamhet åter kunde fortgå i mera normala 
former.

Styrelsen 2022
Ordförande Hans Björklund, vice ordförande Inga-Lill Abin, sekreterare Lena Kimfalk, kassör Monica Blixt. 
Övriga ledamöter Eleonor Eriksson, Bodil Johansson, Per Sörensson.
Hans Björklund har tillika varit föreningens webredaktör.
Ersättare: Elisabet Bäck, Britt Nilsson, vakant
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Revisorer: Siri Ek och Sture Svensson.
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Valberedning: Britt-Marie Hjelmsten och Elisabeth Magnusson

Medlemskap
Antalet medlemmar i föreningen: 218

Årsmötet
hölls den 24 mars i Barreviks samlingslokal med ett fåtal medlemmar närvarande förutom styrelsen.

Styrelsen
har under året haft 7 protokollförda möten, varav ett konstituerande. Dessutom har styrelsemedlemmar och 
arbetsgrupper haft ett flertal arbetsmöten i museet.

Årsprogram
Tidigt under året arbetade styrelsen med uppdatering och modernisering av föreningens stadgar. De 
ursprungliga stadgarna var från 1949 och var något knapphändiga och dessutom till viss del uppfyllda. De 
nya stadgarna presenterades och antogs i en första läsning vid årsmötet 24 mars. Ett extra medlemsmöte 
utsattes till 30 juli där de nya stadgarna slutligen antogs.

Under året har museet och sjöboden varit öppna för visning de flesta lördagarna under sommarhalvåret och 
dessutom några lördagar då vi firade jul på museet. Som vanligt har vi också firat föreningens födelsedag vid
skvaltkvarnen i Bro. Ett stort arbete har lagts ner på att fortlöpande vårda och katelogisera våra samlingar. 
Arbetsgrupper har samlats i museet under en mängd tisdagar för genomföra och planera detta och andra 
arbeten, så som t.ex. framtagningen av nästa års kalender och planering av visningsverksamheten vid 
museet, sjöboden och skvaltkvarnen.

Skötsel och underhåll av kulturobjekt
Museet och skvaltkvarnen är stort behov av renovering. Vi har under året konsulterat byggnadsantikvarier för
att veta hur renoveringen skall genomföras på ett korrekt sätt. Vi har tagit in offerter och sökt bidrag för 
genomförandet. Planen är att sätta igång hösten 2023. Under året har röjts sly vid skvaltkvarnen och 
föreningen tackar för bidrag för kostnaden. Bryggan vid Bråtö, för besök vid kolerakyrkogården, har 
renoverats av frivilliga insatser. Föreningen framför sitt stora tack för den insatsen.

Kalender
Föreningen producerade en kalender för 2023. Även detta gång i samarbete med fotograf Reymar Dahlin.  
Försäljningen pågick under sensommar/höst och under ”Jul på museet” i november. 

Övrigt

Hans Björklund har representerat föreningen i Orusts hembygdsråd.
Orust hembygdsråd är ett forum för erfarenhetsutbyte mellan kulturföreningar inom Orust kommun. Där är 
även Bohusläns hembygdsförbund/Bohusläns museum, Orust kommun och Studieförbundet Vuxenskolan 
representerade.
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