Visingsö Hembygdsförening
Verksamhetsberättelse för Visingsö Hembygdförening 2020
Styrelsen får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret (2020-02-23 – 2021- 06-12 )

Föreningens styrelse fr o m årsmötet 2020-02-22
Ordförande:
vakant
Vice ordförande: Marianne Roempke
Kassör:
Katarina Wetterlind-Holmberg
Sekreterare:
Cia Hedberg
Övriga ledamöter: Karin Eskilsby
Olof Lundbrant
Annechatrin Brandén
Bodil Ödeén
Suppleanter:
Lotta Pauli
Eva – Lotta Krantz
Årsmötet ägde rum 22 februari 2020 och efter förhandlingarna visade Rüdiger Kasche bilder på
fåglar på Visingsö och berättade till bilderna.
Ordförandeposten kunde inte besättas.
Till ordinarie ledamöter på 2 år valdes, Bodil Ödeén, Annechatrin Brandén och Cia Hedberg.
Till suppleanter på 1 år valdes Lotta Pauli och Eva–Lotta Krantz.
Till revisorer på ett år valdes Ingemar Larsson (sammankallande), Ingrid Öresjö och som ersättare
Sven-Erik Krantz.
Till ledamöter i valberedningen valdes Gerd Wetter (sammankallande), Janne Pettersson och ViviAnne Ottosson.
Den ekonomiska situationen är god, som framgår av kassörens rapport.
Styrelsen har haft 5 protokollförda möten samt 6 besluts/informationsprotokoll över nätet, då
coronarestriktioner gjort det omöjligt att träffas på möten. Medlemsantalet har varit 282 st.

Verksamheten under året:
På grund av pandemin har följande traditionella verksamheter ställts in:
Valborgsmässofirandet vid Hembygdsgården.
I Hembygdsparken arrangerat 6 juni-firande tillsammans med SPF.
Vid Hembygdsgården midsommarfirande tillsammans med VAIS.
Byabåtsseglatsen till Hjo.
Filmafton i Församlingshemmet.
Säsongsavslutning med arbetsgrupperna.
Hembygdsgården har varit öppen för besök lördag och söndag från början av juni till mitten av
augusti.
Skördehelg i september då Bastan i Näs visades och med en utställning i Hembygdsgården på temat
kläder. Utställningen visades sedan i biblioteket.
Hemsidan – www.visingsohembygdsforening.com har kontinuerligt uppdaterats av Mats Svensson
med text och bilder över föreningens aktiviteter under året.
Församlings- och Hembygdskrönikan utkom inte i år.
Ett utskick till alla hushållen med information om föreningens byabåtar gjordes under våren.
Almanackan med temat Kläder (Tidernas mode) trycktes i 225 exemplar och såldes slut. Den har
sammanställts av Marianne Roempke och Cia Hedberg.
Gunvor Ronnheden och Cia Hedberg har skrivit om ”Vad har Visingsöborna ätit under åren och vad
har de bjudit sina gäster på?” Denna skrift har tryckts i 225 exemplar och är slutsåld.
Julgransförsäljning ägde rum i Torp och lördagen före jul vid Hembygdsgården, då det bjöds på
glögg. Man hade även möjlighet att köpa lotter och publikationer som Hembygdsföreningen gett ut.

Under våren, sommaren och hösten har vi städat i och vid Hembygdsgården. I Kungsladan har det
röjts, flyttats på diverse redskap och planerats för kommande utställning av jordbruksredskap. I maj
hade styrelsen och byabåtsbesättningarna utomhusmöte vid Rökinge, Torp och Erstad bryggor för
att titta på alla reparationer som gjorts. Två av båtarna gjorde kortare resor och låg sedan i gamla
hamnen under sommaren. Föreningen har annonserat i ”Det händer på Visingsö” och på olika sidor
på nätet.
Nu väntar verksamhetsåret 2021 och vår förhoppning är att det blir ett år av nya och traditionella
uppgifter utan att pandemins skugga ska hänga över oss.
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