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Föreningens styrelse har under året utgjorts av:

O rd i n a ri e styrel se led a möte r
Solveig Andersson, kassör, Lena Bergkvist, vice ordförande, Kerstin Larsson, ledamot, Karin Nilsson,
sekreterare, Birgitta Hallin Olsson, 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 fyra 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 Ake
Andersson, Silver-Lennart Persson, Henry Eriksson, Karin Nilsson och Lena Bergqvist. Därtill har
städning skötts av bl a medlemmar i styrelsen och Kaffebönorna. Spruthuset vid Olmats har försetts med
nytt spåntak. Mårten Anderssons möbelgrupp bestående av tuå stolar, bord och taklampa har inköpts.

Evenemang

Undersviks hembygdsförening ordnade sju större evenemang och tog emot separata besök i Olmats
under sommarhalvåret. Evenemangen marknadsfördes via hemsidan, facebook, Byanytt och en fyrsidig
broschyr iA5. Denna delades ut tillsamtliga boende iArbrå, Vallsta och Undersvik. Sammanlagt tog vi
hand om runt 800 besökare under sommaren. Föreningen tog även emot kyrkbesökare för gudstjänst.
Vid samtliga evenemangsålde och serverade kaffebönorna nybryggt kaffe och hembakat bröd eller som
vid milan kolbullar.

Våra större evenemang

Gökotta (Lena Bergqvist)
Hembygdsgården - textilier från Undersvik, guidning
(Barbro Wedekind/Birgitta Hallin Olsson)

Mån-ons 27,28,29 juli Barnkurs-textil, tovning (Anna-Karin Söderlind, Frida Hallberg)
Söndag 2 augusti Hembygdsgården med gudstjänst, guidning (Barbro Wedekind/ Birgitta Hallin

Olsson), utställn ing från barnkursens alster (Anna-Karin Söderlind)
Söndag 16 aug New Orleans Jazz med Kari och Henrik iSimeå kvarn, traktens konstnärer

visade och sålde sin konst.

Vi genomförde även andra program. Under rubriken
Med röfter i Undersvik tog vi i april emot en mor och fuå döttrar. Vi visade

runt isocknen och gav dem deras släkthistoria. I augusti besöktes Olmats av
pensionärsdamer från lggesund for guidning. (Birgitta Hallin Olsson, Marie
Ljung)

Därtill har vi arbetat med projektet Byvallen samt projektet Offerberget, som
vi startade under sommaren.

Kaffebönornas arbete vid föreningens aktiviteter är betydande och värdefullt.

Torsdag 14 ma1
Söndag 28 juni
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Medlemmar och sponsorer
Medlemsantalet var vid årets utgång 218 - en minskning med 40 medlemmar. Medlemsavgiften har varit
50 kronor för ensamstående och 100 kronor för en familj under 2015. I föreningens sponsorprogram
ställde 47 företag upp i utbyte mot att ha sin logga på vår hemsida och på skyltar i våra tre hus.

Hemsida

Föreningens hemsida www,undersvikshembygdsforening.se är välbesökt liksom vår
Facebooksida, som går under namnet Vi som gillar Undersvik. 62A personer gillar vår sida. Over 2 000
har tittat på en del av våra utlagda bilder. Många har kontaktat oss för att få kunskap om gamla tider och
bett om hjälp isin släktforskning.

Donationer och bidrag

Flera institutioner och privatpersoner har visat sin uppskattning för vårt arbete för bygden och föreningen,
Till minnet av Sven Östberg har penninggåvor mottagits. Sven Östberg var en stor supporter till förenings
arbete och utvecklingen av bygden.

Som ekonomiskt bidrag till föreningens barnkurs har mottagits 15 000 från vardera Arbrå donationsfond
och Bollnäs kommun. Ur Arbrå donationsfond har vi också mottagit 10 000 kronor som uppmuntran för
hem bygdsforen in gens arbete med att ufueckla verksam heten.

Ekonomi

Styrelsen föreslår att årets resultat pä 11 193,20 överförs i ny räkning.

Undersvik 2015-02-10
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Solveig Anpersson, kassör
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Birgitta Hallin Olsson, ledamot
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Kerstin Larsson, ledamot
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Karin Nilsson, sekreterare

Katarina Wådell, ordförande
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Lena Bergkvist, vi
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