
 

Verksamhetsberättelse för Bredsättra-Sikehamns Hembygdsförening 

år 2018 

Vid årsmötet den 18 mars 2018 valdes styrelsen enligt följande: Nyval av ordförande Kjell-Olof 
Hedlund med en mandatperiod på 1 år, som ledamöter i styrelsen omvaldes vid årsmötet Bert-Ola 
Jonsson, Laila Olsson och Ray Olin med en mandatperiod på 2 år. Nyval av Ann-Sofi Pettersson-Berg 
med en mandatperiod på 2 år. 

Fyllnadsval: Som ersättare för Johanna Karlin valdes Thomas Uggla med en mandatperiod på 1 år. 

Övriga i styrelsen valda av årsmötet 2017 på 2 år. 

Val av styrelsesuppleanter på 1 år: Anders Lundquist omval, Daniel Hultman omval, Adam Norman 
nyval. 

Styrelsen konstituerade sig enligt följande: Vice ordförande Bert-Ola Johnsson, kassör Britt Lundquist, 
sekreterare Ingrid Jonsson, vice sekreterare Grethe Wilke. Laila Olsson, Ann-Sofi Pettersson-Berg, 
Thomas Uggla och Ray Olin ledamöter. 

Adjungerad från Vävstugan har varit Eva Jeansson. 

Föreningen har under året haft nio protokollförda möten. Antalet betalande medlemmar var 270 

varav ungefär hälften är permanentboende i Bredsättra socken. 

Tak och väggar i Sockenstugan renoverades och ”ny” spis installerades. 

Stugkommittén ansökte om pengar från Länsstyrelsen för yttre renovering av tak, väggar och fönster. 

Under verksamhetsåret har följande aktiviteter genomförts: 

Mars: Årsmöte. Efter årsmötet visades ”Det glömda ljuset”, en film om öländska fyrar. 

 Onsdagkafé med författaren Karin Lindsten. 

April: Onsdagskafé med sockentrubaduren JÅ Bondesson. 

 Onsdagskafé med Adam Norman. 

 Valborgsmässofirandet ställdes in pga. kraftigt regn. 

Maj: Studiebesök på Skedemosse ölbryggeri. 

 Städdagar vid Sockenstugan och Kapelludden. 

Juni: Midsommarfirande vid Sockenstugan med besöksrekord, minst 250 personer fanns på 

plats och ett trettiotal barn provade på ponnyridningen. 

Juli: Loppis i Karamelleriets garage med skänkta prylar, intäkt ca 12 000 kronor. 

 Textilutställning i Sockenstugan med Varpflätan och Grethe Wilke. 

 Eva Jeansson visade textilt på Himmelsberga. 

Augusti: Grillfesten ställdes in pga. extrem brandrisk. Ersattes med vanlig trädgårdsfest, ca 30 

besökare. 

Sept/okt: Skördefesten med Skördeskafferi, Varpflätan och försäljning av lufsa. Mycket 

välbesökt och lufsan tog slut. 

Oktober:  Onsdagskafé med Ray Olin om Kapelluddens fyr, blev säsongens mest besökta kväll. 

November: Onsdagkafé med Robert Franzén, Melösa. 

December: Adventsfika där Staffan Lindqvist grävde i filmarkivet. 


