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Verksamhetsberättelse för Undersviks hembygdsförening 2014
Föreningens styrelse har under året utgjorts av:
Ordinarie styrelseledamöter
Solveig Andersson, Lena Bergkvist, vice ordförande, Kerstin Larsson, kassör, Karin Nilsson, sekreterare,
Gunhild Persson, ledamot, Monika Zetterlund, ledamot, Katarina Wådell, ordförande
Revisorer:
Lars Berggren, Börje Lind, Olle Bergqvist (suppleant)
Valberedning: Eva Wengelin, Anneli Bergåkra
Styrelsen har under verksamhetsåret haft fem protokollförda styrelsemöten. Kontakter mellan
styrelsemöten har skötts via e-post och per telefon.
Skötsel, reparationer, inventarier
Hembygdsföreningens tre fastigheter – Byvallen, Torsborg och Olmats har haft tillsyn av bland andra Åke
Andersson, Silver-Lennart Persson, Henry Eriksson, Karin Nilsson och Lena Bergqvist. Därtill har
städning skötts av bl a medlemmar i styrelsen och Kaffebönorna. Skorsterna i Byvallen och Olmats har
besiktigats under året. Vägg mot entrésidan vid Olmats har repareras liksom fönster i övervåningen.
60 moderna stolar har inköpts liksom soltak att användas vid kaffeservering och underhållning.
Målare från Undersvik
Under våren producerade vi fotoboken Målare från Undersvik med presentation av 40-talet målare från
Undersvik tillsammans med 100-talet av deras tavlor. Tavlorna visades upp vid en uppskattad utställning
för många besökare i Östbergs loge i Offerberg
Evenemang
Undersviks hembygdsföreningen ordnade sju större evenemang och tog emot separata besök i Olmats
under sommarhalvåret. Evenemangen marknadsfördes via hemsidan, facebook, Byanytt och en fyrsidig
broschyr i A5. Denna delades ut till samtliga boende i Arbrå, Vallsta och Undersvik. Sammanlagt tog vi
hand om runt 1 000 besökare under sommaren. Föreningen tog även emot kyrkbesökare för gudstjänst.
Vid samtliga evenemang sålde och serverade kaffebönorna nybryggt kaffe och hembakat bröd eller som
vid milan kolbullar.
Våra stora evenemang
Utställning – konfirmation och bröllop – i Sockenstugan vid Stiftsgården
Kolarkurs vid Kvaråsvägen
Samling vid kolmilan, kolbullar och musik
Målarkurs för barn i Gamla skolan
Allsång i Östbergs loge
Utställning i Olmats med gamla föremål och klippböcker. Jazzmusik, Gudstjänst.
Utställning – Målare från Undersvik i Östbergs loge

6 juni
25 juni
28 juli
28, 29, 30 juli
30 juli
3 augusti
9-10 augusti

Medlemmar och sponsorer
Medlemsantalet var vid årets utgång 256. Medlemsavgiften har varit 50 kronor för ensamstående och 100
kronor för en familj under 2014. I föreningens sponsorprogram ställde 48 företag upp i utbyte mot ha sin
logga på vår hemsida och på skyltar i våra tre hus.
Hemsida
Föreningens hemsida www.undersvikshembygdsforening.se är välbesök liksom vår facebooksida, som
går under namnet Vi som gillar Undersvik. Flera har kontaktat oss för att få kunskap om gamla tider och
bett om hjälp i sin släktforskning.

Donationer och bidrag
Flera institutioner och privatpersoner har visat sin uppskattning för vårt arbete för förening. Till minnet av
Ingegerd Söderlund, Märta Larsson och Anna-Greta Jonsson har penninggåvor mottagits. Samtliga var
medlemmar och eldsjälar i Undersviks hembygdsförening.
Bidrag på 25 000 kronor delades också ut från Leader Hälsingland. Engströmska fonden bidrog med
10 000 kronor till barnens kurs i kreativt målande. Skandia bekostade material till barnens målarkurs och
utställning med 10 000 kronor.
Ekonomi
Undersviks Hembygdsföreningens ekonomi är god. 15 000 kronor har avsatts till reparations- och
utrustningsfonden. Styrelsen föreslår att årets resultat på 15 312,45 kronor överförs i ny räkning.
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