
Verksamhetsplan och budget för Kastlösa hembygdsförening 2019

Verksamheten kommer att fokuseras på följande.

Underhåll av föreningens byggnader och mark

Fortsatta underhållsarbeten vid och av Lundastugan.

Slutföra renovering av fönster och vägg på boningshusets sydgavel. Tillverka en ny dörr och karm till 
stenkällaren samt invändigt underhållsarbete i sommarköket.

Fortsatt arbete med röjning och plantering i trädgården.

Kvarnarna

Tjärolja kvarnen vid Stora Dalby samt tak och övre delarna på kvarnarna i Bjärby och  Nedra 
Västerstad.

Evenemang

Förutom våra årligt återkommande evenemang som Valborg och Midsommar blir det två  
fågelguidningar i maj med Lars Björklind.  En ” Sommarkväll i Lundastugan” i juli eller augusti och 
på Kulturarvsdagen söndagen den 8 september berättar världssamordnaren i Mörbylånga kommun 
Emma Rydnér om vårt världsarv. Även detta vid Lundastugan. 

Inträde kommer att tas ut för evenemangen, förutom Valborg och Midsommarfirandet. Detta som ett 
tillskott för underhållet av Lundastugan och för ersättning till externa medverkande.

Övrigt

Dokumentera våra samlingar.

Fortsatt arbete med att ta fram och lägga in information om sevärdheter i socknen på hemsidan. 

Budget för 2019

Intäkter
Medlemsavgifter  150 st  x 100 kr 15.000 kr
Överskott lotteriförsäljning vid årsmötet           300 kr
Överskott midsommar   2.500 kr
Intäkter vid övriga evenemang inkl. försäljning av facklor   2.500 kr
Fondmedel för material till källardörren, beviljat av Ölands hbf   3.200 kr
Fondmedel till tjärolja och skylift   8.600 kr

Summa intäkter: 32.100 kr.
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Utgifter och underhåll
Medlemskap i andra förbund och föreningar knutna
till hembygdsrörelsen, specifikation nedan 150 st x 41 kr    6.150 kr
Bankavgift       900 kr
Kostnader för deltagande i Kalmar läns hbf och Ölands hbf´s årsmöten m.m.       800 kr 
Kontorsmaterial inkl. porto      2.500 kr
Medlemsavgift till Bygdeföreningen Kastlösa skola    1.000 kr
Utgifter för medverkande i Sommarkvällar i Lunda    1.500 kr
Hyra av skolan 200 kr/evenemang: Årsmöte, Midsommar m.m.           600 kr
Försäkring av fastigheterna, 3 kvarnar + Lundastugan      3.749 kr 
El inkl. abonnemang Lundastugan       2.500 kr
Budgeterat underhåll av fastigheterna för 2019, material och skylift  12.000 kr
Oförutsedda kostnader    3.000 kr

Summa utgifter: 34.699kr

Beräknat underskott 2.599 kr. 

Avgifter till förbunden
Sveriges Hembygdsförbund 13 kr/medlem
Kalmar läns hembygdsförbund 7 kr/medlem
Ölands Hembygdsförbund 20 kr/medlem
Kvarnföreningen 1 kr/medlem
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