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Sammanträden och möten
Styrelsen har haft 11 protokollförda styrelsemöten under året. Möten har hållits alla månader
utom juli, sista mötet i december avslutades med litet julbord. Föreningen har dessutom haft
två medlemsmöten och ett ordinarie årsmöte.
Medlemmar
Medlemsantalet 2018 uppgick till 302 medlemmar varav 29 ständiga medlemmar. Föreningen
fick 19 nya medlemmar under året.
Gåvor och anslag
Föreningen har erhållit 10 000 kronor i årligt driftbidrag från kommunen. Många gåvor har
mottagits både till loppisförsäljning och för bevarande i våra utställningar.
Inköp/Investeringar och reparationer
Investeringar under året är inköp av luftvärmepump. Provdockor har köpts in, dessa har klätts
med Hälleforsdräkter och ställts ut i Hedmansgården.
Verandan på Snickarpersgården har renoverats, Hällefors kommun stod för kostnaden
eftersom det är deras fastighet.
Besök
Hembygdsgården har varit välbesökt under året, valborgsmässoafton, midsommarafton och
Hembygdsgårdarnas dag (kakdagen) hade flest besökande. Under resterande del av året
förekom sporadiska besök.
Uthyrningar
Snickar-Persgården hyrs inte längre ut. Avtalet med Släktforskarklubben gällande hyra av del
av arkivet har gällt under hela året.
Arkiv och bilder
Föreningen har tacksamt mottagit föremål, dokument och bilder från privatpersoner. Dessa
utgör en viktig del av föreningens samlingar.
Utställningar
I Snickar-Persgården finns glasmontrar där olika föremål ställs ut, under året har träföremål
som Martin Ståhl tillverkat ställts samt Curt Löfgrens prissamling. I Hökhöjdsladan finns
permanenta utställningar om Björnjägarn, Jonas Wenström, finska invandringen och Sven
Rinman.
Bemanning
Arkivet bemannas varje tisdag med föreningens arkivarier, ordföranden tittar till
Hembygdsgården regelbundet, likaså föreningens stugfogdar och även andra
styrelserepresentanter m fl gästar gården regelbundet i olika ärenden. Hembygdsgården har
minskat sina öppettider under senare år.
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Årsmötet
Årsmötet genomfördes i mars i HOK-stugan cirka 40 personer deltog, mötet avslutades med
kaffe och smörgås och underhållning av Enåz orkester.

VERKSAMHETEN
Valborgsmässoafton
Valborgsmässoafton firades traditionsenligt med brasa och fyrverkeri, vårtalare var Per
Schmidt och Hällefors kyrkokör sjöng vårsånger.
Midsommar
Dagen före midsommarafton samlades medlemmar för att löva midsommarstången.
Midsommaraftonen firades traditionsenligt med sång och dans som liksom barnteatern leddes
av Marita Stenström. Alla barn bjöds på festis och kakor efter dansen. Soul to Soul stod för
underhållningen.
På midsommardagen arrangerade Svenska Kyrkan en friluftsgudstjänst på Hembygdsgården.
Föreningen stod för kaffeserveringen.
Hembygdsgårdarnas dag
Hembygdsgårdarnas dag firades 5 augusti med öppet hus, stora kakbordet och loppis. Under
samma helg genomfördes Yxkastar-SM på Hembygdsgården.
Arkivens dag och Julmarknad
I samband med Arkivens dag i november arrangerade föreningen en julmarknad med
försäljning av loppis på logen och handarbeten i Snickarpersgården. I samarbete med
Släktforskarklubben hölls arkivet öppet, besökare hade möjlighet att bläddra i material och
släktforska. I SnickarPersgården var kaffeserveringen öppen.
Övriga aktiviteter
Under året har föreningens medlemmar deltagit i arbetskvällar och sydagar. Intresserade hade
möjlighet att delta i smärre renoveringsarbeten eller med tillverkning av handarbeten som
såldes vid föreningens arrangemang.
Ett arbetslag från Hällefors kommun har bistått föreningen med gräsklippning under
sommaren,
Föreningen har vidtagit nödvändiga åtgärder utifrån GDPR.
Lördagen den 5 maj storstädades i föreningens alla fastigheter, ca 15 medlemmar hjälpte till.
Dessa bjöds på sill och potatis.
Lördagen den 26 augusti gjordes föreningens styrelse en utflykt till Skifsen under ledning av
Arne Nordahl, för guidningen stod Skifsens Vänner.
Hembygdsgårdens egen Loppis på logen har varit öppen en lördag i månaderna maj, juni, juli
och augusti och utöver det i den mån det funnits bemanning som kunnat sköta den.
Loppisförsäljningen har gått bra och utgör ett välkommet tillskott i föreningens kassa.

3

I maj arrangerades en utbildning för föreningens guider, guideansvarig höll i informationen.
I november bjöd förening på en höstfest. Alla som aktivt deltagit i föreningens arbete under
året bjöds in till en trevlig samvaro med mat och dryck i Finska föreningens lokal på
Sikforsvägen.
Slutord
Styrelsen vill avslutningsvis tacka alla som ideellt och med stort intresse för hembygden
ställer upp för att förvalta våra samlingar och byggnader. Vi vill även rikta ett stort tack till
alla som tjänstgör vid föreningens aktiviteter, som bistått med underhållning, gåvor och
vinster till våra lotterier samt all annan hjälp vid våra arrangemang. Utan er vore vi ingenting!

Hällefors den _________________________ 2019

Mats Nilsson

Åke Wikström

Ann Karlsson

Ann-Britt Borr

Silvy Bergström

Sven-Erik Eriksson

Rolf Gustafsson

Arne Nordahl

Christer Hedlund
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Ett stort Tack till våra sponsorer
under 2018:

Mickes Skog & Trädgård
Kjellbergs Logistik & Teknik AB
Petterssons Skogstransporter AB
Festival Fyrverkerier
ICA Supermarket
Spendrups
Växthuset
Hällefors Bruksträdgår
Grythyttans Ägg
SaxEss
Hällefors Herrgård
Elsa Nilsson/Bosse Svensson
Birgitta Johansson/Jörgen Söderblom
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