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Årsberättelse 2018 

 

Medlemmar Antal medlemmar sjönk något till 464 
 
Årsmöte 

 
På årsmötet den 26 april deltog 29 medlemmar. Inga motioner hade inkommit men stämman beslutade efter 
diskussion att höja medlemsavgiften för enskilda till 100 kr från och med 2019. Efter stämman serverades kaffe 
med dopp och Katarina Hellgren och Jan Lövas Löfgren från Uppsala underhöll med ”Musikalisk 
kryddblandning” med sånger på svenska, ungerska, italienska, jiddisch och hebreiska” till ackompanjemang av 
en rad olika instrument. Det var mycket bra och uppskattat. Efter underhållningen såldes sedvanligt lotteri med 
åror med påföljande dragning och vinstutdelning 

 
Visningar 
 
 
Siberak 

 
Visningarna av Mattsgården genomfördes planenligt enligt ”sommarens program” som delas ut i alla brevlådor 
på Singö och Fogdö.  Föredrag hölls i Mattsgårdens storstuga varje visningsdag. Antalet besökare var 253. 
 
Singö berättarakademi, under ledning av Anders Burman, hade ingen verksamhet 2018. 
 

Publikationer Lisbeth Modins ”Gruvor på Singö med omnejd” med bilder av Anette Hallsenius trycktes och skickades till 
samtliga medlemmar med årets utskicket inför årsstämman. 
 
Lisbeth Modins ”Fiskarna Wilhelm Abrahamsson och August Holmberg” som sammanfattar 2017 års föredrag 
på Mattsgården publicerades på hemsidan. 
 

Hemsidan Sidan ger uppgifter om natur och kultur, händelser, verksamheter, företag och föreningar på  Singö och Fogdö. 
Den hade 81 189 besök (f. å. 70 647). Det är framför allt släktforskningen som drar besökare. På släktsidorna 
presenteras 593 foton ur föreningens samlingar. Under rubriken ”Singö förr” publiceras hembygdsforskning 
med bidrag från föreningens medlemmar. 

 
Gåvor 

 
Flera av våra medlemmar är mycket generösa med gåvor tillsammans med inbetalning av medlemsavgiften.  
Dessutom minnesgåvor och diverse övriga gåvor. 

 
Mattsgården 
 
 
 
 
Personalfest 
 
 
Produkter 
 
Stöd 
 

 
Löpande underhåll har utförts enligt liggande plan. Två av föreningens skötbåtar förvaras sedan 2017 
provisoriskt på Mattsgården i brist på utrymme. Styrelsen har under året jobbat på en plan för att bygga ett 
utrymme för föredrag och förvaring av båtar på marken som förvärvades 2017 i anslutning till Mattsgårdens 
tomt. 
 
Den 19 sep bjöds 21 förtroendevalda samt aktiva medlemmar på utsökt lunch på Mattsgården med Lisbeth 
Modin som husmor. Över 1000 timmars ideellt arbete är en förutsättning för föreningens verksamhet. 
 
Föreningen har sålt trycksaker, vykort och brickor. 
 
Föreningen har efter ansökan fått 5000 kr i verksamhetsbidrag av Norrtälje kommun. 
 

 

 

Styrelseledamöter valda på 2 år, ordf 1 år 

 

 Valda på 1 år  

ordf Håkan Drevin - 2019    

v ordf Lisbeth Modin - 2020  Revisorer  

kassör Lars Fyrby - 2020  ord Stefan Skarin 

ord Åke Öhman  - 2019  ord Hans Olov Pettersson 

ord Lena Söderman - 2019  suppl Marita Freiman 

      

suppl Fernando Öhman - 2019  Valberedning  

suppl, sekreterare Thomas Carlbom - 2019  Styrelsen  

      

   Styrelsen har haft 6 protokollförda möten 


