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Föreningens styrelse har under året utgjorts av.

Ordinarie styreiseledamöfer: Solveig Andersson, kassör, Lena Bergkvist, vice ordfÖrande, Karin

Nilsson, se(reterare, Birgitta Hallin Ölsson, ledamot, Monika Zetterlund. ledamot, Katarina Wådell,

ordförande
Revlsorer: Lars Berggren, Börje Lind, Olle Bergqvist (suppleant)

Valberedning: Anneli Bergåkra, Jörgen Aspenberg

Styrelsen har under verksamhetsåret haft sex protokollförda styrelsemÖten. Kontakter mellan

styrelsemöten har skötts via e-post, sms och telefon.

Skötsel, reparationer, inventarier
Hembygdsföreningens tre fastigheter - Byvallen, Torsborg och Olmats har haft tillsyn av styrelsen och

bland ai-rdra Ake Ändersson, Silver-Lennart Persson och Henry Eriksson. lnga reparationer har behÖvt

göras på våra hus. Bollnäs kommun har sett till att det har funnits huggen ved till värme och grillning

ior de många besokare som stannar till i Byvallen. Torsborg har också många besökare. Båda

stugorna står öppna för besÖkare året om.

Medlemmar och sponsorer
Medlemsantalet vai vid årets utgång 140 personer - en ökning med 47 % från 2018. Medlemsavgiften

har varit 100 per person. lföreningens sponsorprogram ställde 50 företag upp i utbyte mot att ha sin

logga på vår hemsida och på skyltar i våra tre hus.

Hemsida, Facebook
Föreningens hemsida www.undersvikshembygdsforeninq.se är välbesökt liksom vår Facebooksida

med naÄrnet Vi som gillar undersvik Personer som följer vår sida har ökat ytterligare och ligger nu på

över 1 000 personer.

Vi vidgar Vyerna
Styrelsen deltog under våren i ett Leaderprojekt lett av Katarina Wådell med arbetsnamnet Vi Vidgar

Vyerna i syfte a1t utveckla föreningens verksamhet. Besök gjordes på nyrenoverade Stadsmuseet och

Fötografiska museet i Stockholm och Hudiksvalls museum. Kontakter togs bl a med Stiftsgården och

Hemslöjden iVallsta i syfte att diskutera samarbeten.

Flytten
Styrelsens arbete under året 2019 har koncentrerats till Flytten av Hembygdsgården från Olmats i

Lövvik till Hans-Nils i Kyrkbyn och planering av Logens förändring från sädestork till mÖteslokal för

föreningen. Flytten skedde den 17 juli och skapade stort intresse bland traktens invånare liksom av
press --Ljusnan, TV och P-4 Gävleborg. Tommy Nylund ansvarade för husflytten och Mats Adel fÖr

markarbeten.



Flyttfilm
I jamband med flytten har vi dokumenterat arbetet i bild och producerat en film tillsammans med Hans

Göran Eriksson, HGTV Ljusdal och Birgitta Hallin olsson, styrelseledamot

Evenemang
Undersviks-hembygdsförening ordnade tre större evenemang. Evenemangen marknadsfÖrdes via

hemsidan, Faceböäf och Byanytt. Vallsta bygdeblad uppmärksammade också fÖreningen. Ljusnan

har vid flera tillfällen följt upp vårt arbete medartiklar i tidning. Sammanlagt tog vi i Undersvik under

sommaren hand om rrnt t' ZOO besökare. Kaffebönorna serverade kaffe, hembakat brÖd och sålde

böcker. I vårt arbete inom föreningen har även ingått att svara på fOrfrågningar via mail från personer

som bedriver släktforskning.

Sommarens fyra större evenemang: 30 maj Gökotta i Byvallen, 17 juli Flytt av hembygdsgården, 20

juli Hyllningskonsert i Undersviks kyrka, 31 aug Jaktens dag samt 15 juli Skogens dag på Fluren,

iingai i vår-marknadsföring av kulturevenemang i Undersvik som medlem i Hälsinge Gästrike

ÄeäUygdstörbund). Vi haimyntat begreppet Undersviksveckan, som blir återkommande aktivitet

vecka 29.

Ekonomi

Styrelsen föreslår att årets resultat pä7 726 kronor ÖverfÖrs i ny räkning.
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