
Ver量鵜amhetsber凱teIse蹄r 2018

Frille§a§ - Landa hembygdsgiIIe

Organisation§nummer 849400 - 5807

Årsm6te軸s den l l脚S 201 8 i Landa herhbygdsgard. Gillet har under 2018 haft fo匝de

fuhkti o narer :

Ord筒rande Roland Lagesson

Styrelseledam6ter‥ Sveme Classon’Lena Greenwood’Lilly Haraldsson, G6the Ingvarsson,

Nils Svensson och Lars Åke血erg

Ers紺are har varit: Sven Gustafison,均ell Karls§On OCh Stig Robertsson vom dock la.made

Si筒uppdrag under §Omrmn孤20 1 8.

Festkomitten har best細av: Margareta Einarsson・ Elvy Johans§On’Anita Karlsson, Birgit

Karlsson,皿a Maij紬en, Berith OIsson, Kerstin Rol狐dss。n



ノチ巳〆各今/三つ

Gunilla ㈱on har劃svarat for veb-Sida och dato血agor. Bengt Cfullbrandson har varit

Se虹鏡餅紺e.

Styrelsen har under verk§a血ets誌t ha卸2 protokollfdrda styrelsem6ten.

Medlems紬talet under 20 1 8 har varit?

Gi11et har haft tio publika a調angemang ut6ver鉦§m6tet.

1 Bilder餓n var bygd ijan脚ri. Guni11a Axelsson och Lena GreenWod visade bilder.

2 Valborgsm為ssofirandet i Landa hembygdsg紅d fick脚as ime i Landa kyrka p各grund av

d創書gt vader・血gen b購a kunde d鉦fer t弧das. Bengt Cfullbrandson h61l v抽alet.

3 Vi hade en torpv紬dring den lO/5 i traktema mt Lilleg汚n.

4 Svenges Nationaldag鰯rades den 6 ju血i Snogge med andakt och musik

5 Vi hade sl細er pa K皿g Frilles grav den 14j皿

6 Den 5 augusti var det traditionsenligt Hembygdsganens dng i Snogge

7 Den 2 septenfoer hade vi ordnat A血krunda i Snogge. Peter B坤esson餓n Va庇rg

V餌derade mediagna ”antikvi劇er”

8 Merafta i Snogge hade vi den 7 oktober

9 Den lO november var det som traditionellt Arkivens dag i Snogge.

10 Året avslutades med adventskaffe i Snogge efter gnds担sten i Frillesas kyrka

Arrangemangen har varit uppskattade och聯en god upps重血ng aven om vi skulle

6nska amu flera bes6hare’helt av yngre personer.

Gillet har deltagit i Nordhallands hembygdsfdrenings餓getavlingar med ett medelmassigt

resultat.

Hembygdsgdrden i Srogge har va血ats och under脚its kontin岬ligr genom e請Stort a心ete av

gillets魚rdion餌er.

Skog har awerkats och nyplanterats genom sydved.

Tack vare de donationer vi har f犯har Gillet en mycket god ekonomi. Donatione皿a har

Givits oss l avs距att vi sak kuma vidmakth拙a och vana Snogge fdr komande

generationer.

Styrelsen vill framfora sitt tack till alla ftm舶on狂er och alla andra §Om har st6請V紅

Verksamhet.

Frillesds i januari 2019

Fri11esas - L組da hembygdsforenmg
●

Bengt Gullbrandson. sekreterare



l

岬r頓ir’verksa皿heten

Styrelsen掃rvanar sig ett ekonomiskt resuhat i li垂med de senaste a則S. Nagra st餌e

investe血gar ar ir鵬筒rutsedda utan det v舶gaste餌unde血all och v紬av den befintliga

arilaggnmgen i Snogge. Snogge ar Gillets st6rsta tillg粗g s各v為l ekonomiskt som fdr att kuma

Ve血som hembygdsrorelse. Snogge kommer訊un fo請S甜ningsvis att vara navet i a11 var

Verk s amhet.

Den st6rre delen av v抽kapital har vi placerati fastr弧ekonton som for narvarande ger en

SVag utdelning men ar riskfria. Styrelsen me脚att alla v紅a pengar ska placeras ris胞tt och

inte aventyras av spekul証va placeringar・ De ska anv組das i givamas anda och avsikL

Garden Snogge med s上na knappt 70 hektar mark, framst skog har e請StOrt ekonom上skt varde.

20 19 kormer att bli e請紅med ett autal put}1ika arrangem紬g l血ande tidigare ars. VI har

Planerat med e航otal arrangemang. Styrelsen vill dock f机s6ka att utfoma vissa

arrangemang sa att de lockar en yngre publik till Snogge, gama bamfami担Vi tror att det

Ska g各att utfoma i血ressanta arrangemang f疑bam och deras矧融drar. Samarbetet med

Fri11esdsskolan ar viktj畦t och vi stravar efter att絡skolklassema att forts紺a att bes6ka

Snog野.

Åven styrelsen beh6ver succesivt foryngras for att h弧ga med i tiden・ Det ar hagot vi kormer

att aketa med genom valbered血ngen utan att nagon ska kama sig bortkopplad pa gr皿d av

Sjn ane章Det紺ske j sank]ang med ber6rda och deras egen v坤a och 6nskem礼He]a

henhoygdsr6relsen i Sverlge brottas med problemet att fors6ka ftryngra slg. Medlemsantalet
●

g担nker stadigt och det ar allt svhare att血ma personer som vill st拙a upp. Detta ar inget

SPeCi馳轟for viirt Gille.

Endast ihangt a加te och infomation samt arrangemang som drar till sig yngre personer kan

andra pa de請a!

Styrelsen vill ve血s轟tt alla kamer sjg beh6vda,融koma OCh delta i vdr gemeuskap med

郎坤e.
Vi menar att vara medlem i en organisation eller social krets har ett avg6rande betydelse f疑

allas vi虹t valbefimande.

Vi komer 20 19 att nagot andra pa ‘紬s紺att orga血sera v狙ardete. F6nfrom styrelseafoetet

kormer vi att ha vad vi kallar fdr en ”Fixargrupp” som svarar fdr alla pra聯ska verksanheter

Vid arrangemang sant vana och sk6ta byggnader,髄dgnd och mark. En sarskild a庇tsgrupp

komer a唖Idas fdr att svara for vha arkiv och vha museer. Nagra personer kommer att ha

ansvar fdr vara bisamhallen och南honungs節rs軸心ng.

Vi vill med de請a fors6ka fa mera fokus pa申lva det praktiska aめetet i veksamheten 。Ch

minska pa antalet m6ten. Men vi kommer §amtidigt甜Se till att alla funktion為rer f計ta del av

infomationen inom Gillet och vi ska弱lvklart afoeta fdr en god gemenskap genom olika

intema tr各館虹

Ⅵ ser紅m mot e請bra al fdr珊Iesds - Landa hembygdsgflle

Frillesds i februari 20 19

Styrel §en


