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Verksa m hetsberättelse för H ud i ksval ls Stads Hem bygdsfiirening å r 2013

Styrelsen har under året haft 12 protokollförda sammanträden. Årsmötet ägde rum på St

Jakobsgården den 25 februari med sedvanliga årsmötesförhandlingar, och i pausen underhöll Rune

Broberg och lngmar Höglund på dubbelpiano. Efter musiken serverades kaffe med hembakat bröd

som på våra numera välkända berättarkvällar.
Under våren arrangerades två välbesökta sådana kvällar om Hudiksvallsutställningen 1913, resp.

sjukvårdens historia ivår stad (Stellan Hagman) med Lennart Erssons version av RyssbrandenlT2t.
Vårens utflykt gick till Högs, Hälsingtunas och Forsa kyrkor med verkligt intressant guidning av

arkeolog lnga Blennå om utgrävningarna i Hög och Forsa (Trogsta).

Höstens utflykt gick till Agö fiskehamn och gynnades (som vanligt) av i det närmaste perfekt väder för
en sjöresa. Väl framme berättade Anders Hedlund om kapellets historia - det byggdes år 1660. Vi fick

se prästkammaren från L840-talet och serverades en utsökt lunch med sik, strömming och lax

(närodlat) i olika former. Allt serverat av lngrid Bohlin med vänner. Sven Bohlin berättade om

fiskelägets historia, där många välkända hudiksvallsnamn återkom.

Under hösten drog tre berättarkvällar återigen många åhörare till så skilda ämnen som fyra unga

hudiksvallspojkar som deltog i Spanska lnbördeskriget uppväxten som gosse i Edqvists skrädderi

(Sven Gustaf Edqvist) och barndomen i Håstavillorna (Bengt Olof Eskilsson) samt Hälsinglands

folkmusikhistoria berättad av Thomas von Wachenfeldt'
Vår traditionella julmarknad "Gammaldags Jul " på Möljen den första Advent fick ställas in med

kortast möjliga varsel på grund av stormvarning, men vi sålde våra produkter i Guldsmeden de Wå

följande helgerna, och nettot från barnens fiskdamm lämnades till Kyrkans Diakonverksamhet som

vanligt.
Föreningen deltar i projekt Sockenbilder, där fotografier från vår stad i gamla tider läggs ut på

internet. Nära 3000 bilder kan ses på www.sockenbilder.se

Vår ekonomi är solid, som framgår av bifogad årsredovisning, och vi noterar med glädje att antalet

medlemmar stadigt ökar.



Årssammanstätlning
Hudiksvalls Stads Hembygdsforening
Rtikenskapsår I jan - 3l dec 2013

Resultaträkning
Intäkter
Medlemsavgifter
Försäljning
Intäkter Berättarkväl lar
Intäkter Utflykter
Intäkter Gammaldags Jul

49 450,00
| 416,00

26 791,00
l8 350,00
23 984,00

Summa intäkter

Kostnader
Lokalhyra
Kontorsmtrl och trycksaker
Datakommunikation
Portokostnader (Ej Kanalen)
Kostnader årsmöte
Styrelsemöten
Kostnader Kanalen
Kostnader Berättarkväl lar
Kostnader Gammaldags Jul

Kostnader Utflykter
Tidskrifter, fackl itteratur
Avgifter i andra föreningar
Diverse övriga kostnader
Skatt
Bankkostnader

I l9 997,00

l0 400,00
2 632,00
4 638,50

666,00
I 182,00

106,00
25 717,00
24 653,60
10 967,00
l5 048,60
5 725,00
7 840,00
5 637,00
4 170,00
2 655,7 5

Summa kostnader

Räken skapsårets förlust

Balansräkning
Aktiva
Kassa
Plusgiro
Bank
Penningmarknadsfond
Interrimsskulder (forskottsbet. med I .avg.)

122 03 8,45

2 041,,45

7125,50
6 984,50

47 358,52
120 666,27
-39 086,00

Summa tillgångar

Passiva
Fritt eget kapital vid årets ingång

Ärets resultat

Summa eget kapital

r43 048 ,79

r45 090,24
-2 041 ,45

143 048 .,79
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Budget för Hudiksvalls Stads Hembygdsfiirening 2014

Intäkter Kostnader

Medlemsavgifter

Försäljning

Berättarkvällar

Utflykter

Gammaldags Jul

Lokalhyra

Kanalen

Datakommunikation

Tids krift€ rr fac klitteratu r

Diverse övriga kostnader

Bankkostnader

Summa

48000

1000

27000

18000

24000

118000

8000

26000

17000

14000

10000

18000

4000

7000

10000

2000

I 16000



Förslae till verksamhetsplan för Hudiksvalls

Stadp !:lembygdsförenins 2014,

1: Styrelsesammanträden 1gång/månad samt årcmöte L713.

'.- 2: Fem berättarkvällar: februari, mars, september, oktober och november.

3: Vår- och höstutflykter, maj och september.

4. Fortsatt arbete med sockenbilder, Ulla Ull6n m.fl.

5. Utgivande av fyra nummer av Kanalen.

6. Gammaldags Jul 30 november 2014.

Lars Blomberg rnars 2OL4



Protokoll fört vid ordinarie årcmöte i Hudiksvalls Stads Hembygdsförening

I St Jakobsgården den 17. manl 2OL4.

Närvarande: enligt separat lista.

5 1. Lars Blomberg förklarade årsmötet öppnat.

5 2 a.Till ordförande för mötet valdes Sture Blomberg.

b. Till sekreterare för mötet valdes Gunnar Sundblad.

c. Att jämte ordförande justera protokollet valdes Jarl Karen och

Göran Mickelsson.

5 3. Såsom röstlängd godkände mötet den cirkulerade närvarolistan.

v 5 4. Ärsmötet bekräftade sitt stadgeenliga utlysande.

5 5. Föredragningslistan godkändes.

5 6. Lars Blomberg läste upp styrelsens verksamhetsberättelse.

Ordf. redogjorde i kassörens frånvaro för föreningens ekonomi.

5 7. Ordf. läste upp revisorernas berättelse.

5 8. Mötet fastställde resultat- & balansräkningen.

5 9. Mötet beviliade styrelsen ansvarsfrihet för det gångna årets förvaltning.

\- 5 10. lnga arvoden utgår, endast kostnadsersättningar.

5 11. Mötet beslöt om oförändrad medlemsavgift dvs 100:- för enskild resp.

150:- familj / år

5 12. Antal styrelsemedlemmar förblir oförändrat, dvs 7 ord. och 2 suppleanter.

5 13. Styrelsen utser inom sig ordförande.

5 14. Omval på 2 år av ledamöter Sven Bohlin, Rut Boethius och Magdalena

Forsberg. Omval 1 år av suppleanter Stig Lunden och Per-Widar Persson.

5 15. Antalet revisorer skallvara 2 med 2 suppleanter.

au ffi



\-

S 16. Omval av revisorer Sören Löfqvist och lngvar Thuresson med

suppleanterna Berndt Larsson och Etisabet Persson.

$ 17. Styrelsen utser ombud till G-H Hembygdsförbunds årsmöte.

$ 18. Valberedningen skall bestå av 2 ledamöter.

$ 19. Tillvalberedning utsågs Leif Ahlqvist och Gunnar Holm.

5 20. Lars Blomberg föredrog styrelsens verksamhetsplan och

årsmötet fastställde kassörens budget.

5 21. lnga motioner från medlemmarna hade inkommit.

I 22. lnga förslag från styrelsen framlades.

$ 23. Övriga frågor: Ordförande påtalade föreningens glädjande

medlemsuWeckling och konstaterade vi nu är nära 600 medlemmar.

I 24. Ordförande förklarade årsmötet avslutat och tackade styrelsen för

ett gott arbete. Det konstaterades att samtliga beslut tagits med

Göran Mickelsson

acklamati-qLl
Justeralsl'.K

."""'

,J "'-'

,., Sture Blomberg (ordf.)/

Karen


