Muskö Hembygdsförening

Medlemsinformation

Eventuellt flyttas årsmötet på grund av
Corona-viruset.
Se hemsidan eller Facebook för aktuell info:
www.muskobladet.se
facebook.com/MuskoHembygdsforening/
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Välkomna. Styrelsen

8tre områden: Friluftsmuseet på Grytholmen, forskning om Muskös historia och
utåtriktade arrangemang enligt följande.
Musköbladet8Nr 2 2012.indd 8

Nr. 4 Livet på ett Muskötorp 19201930-tal” och nr 5 ”En krönika om Älvsnabbshamnen” arbetar vi med.

•

30/11-1/12. Deltagande med lotteri
och ljusförsäljning på Björkdals
julmarknad.
2012-05-01 18:30:23

Till sist
Styrelsen överlämnar härmed denna
berättelse för årsmötets granskning och
vill samtidigt rikta ett stort tack till alla
våra medlemmar, kultur/fritidsförvaltningen, organisationer, företag och privatpersoner som under det gångna året skänkt
oss sitt stöd eller bidragit med gåvor till
vår verksamhet.
Muskö i mars 2020, Styrelsen

Förslag till verksamhetsplan
för 2020

Ekonomisk rapport
2019-01-01--2019-12-31
Resultaträkning

Budget 2018 Utfall 2018

Budget 2019 Utfall 2019

Intäkter
Medlemsavgifter
101.000 90.600:11
94.000
Musköbladet (lösnummer
annonsintäkter)
34.000
45.140
27.000
Grytholmsdagen mm 8.000
22.945
10.000
Grundbidrag + bidrag 14.440
31.000
64.800
+projektbidrag
Övrigt bidrag + bidrag				
till flytt av Fattigstugan
SUMMA
157.440 189.685:11
195.800

88.450

91.000

56.950
46.043
21.500

45.000
22.000
61.100

49.183
262.126

Verksamhetsområden

Kostnader
Musköbladet
102.000
120.221
100.000
127.962
El
9.000
12.060
10.000
14.366
Grytholmen Friluftsmuseet
28.300
33.426
68.200
95.368
Flytt Fattigstugan				
36.025
Övriga utgifter
18.140 16.986:50
17.600 15.159:50
SUMMA
157.440 182.693:50
195.800 288.880:50

Grytholmens friluftsmuseum

Årets resultat		

Övergripande målsättning

Föreningens ändamål är att värna om,
vårda och vidareföra hembygdens miljö
och dess kulturarv till kommande generationer.

Målsättningen med arbetet är att skapa
en samlingsplats för hembygdsrörelsen på
Muskö, där vi kan visa hur människorna
levde och arbetade i gångna tider och
åskådliggöra den gamla skärgårdskulturen.
I denna målsättning ingår att åskådliggöra själva miljön kring det dagliga livet i
och omkring de olika husen.
I torpstugan ska de riktiga möblerna
stå på sina rätta platser, i ladugård, smedja,
sjöbod och uthus ska redskap och verktyg
finnas som det var tidigare.
Varje besökare ska ges möjlighet att
med fysisk påtaglighet uppleva miljöer som
en gång kanske varit hem eller arbetsplats
för släktingar eller andra.
Museet ska bidra till att besökarna ska
kunna finna rötter till den egna historien
och bättre förstå nutid och framtid här och
annorstädes.
Museet ska också vara en plats där det
finns möjlighet att arrangera kulturaktiviteter i form av musikunderhållning, kursverksamhet, utställningar, föredrag med
mera.

•
•
•
•
•
•
•
•

19.900
219.100

6.991:61		 -26.754:50

Övriga utgifter
administration, prenumerationer, medlemsavgifter

Museet kan även vara öppet efter överenskommelse för studiebesök av skolklasser, föreningar m.fl.

Förslag till balanserad
budget för 2020

Praktiska arbetsuppgifter 2020

Kostnader
Driftskostnader

•
•
•
•

•

•
•
•

65.200

Skulder och eget kapital		
Balanserat kapital		 159.371:44		 166.363:05
Årets resultat		 6.991:61		 -26.754:50
SUMMA		166.363:05		 139.608:55

•
•

121.000
13.000

Tillgångar
Plusgiro, bank		 166.363:05		 139.608:55
SUMMA		166.363:05		 139.608:55

Arrangemang 2020

V 9. Sportlovsaktivitet på Grytholmen.
Våren. Allmän föreningsdag/arbetsdag.
Kristi himmelsfärdsdag. Gökottevandring.
Sista april. Valborgsfirande.
Maj. Årsmöte.
6/6. Öppet hus på Grytholmen,
servering.
Midsommarafton. Midsommarfirande.
Helgen efter midsommar. Öppet
husdagar. Musködagarna.
28 juni. Sillunch 80+.
Juli. Kaffe/musikkvällar måndagar
och onsdagar.
Första sön. i augusti. Hembygdsdag
med musik, utställningar, demonstrationer och servering.
Sept-okt. Föreningsdag/arbetsdag.
Allhelgonahelgen. Ljusstöpning.
Ev. studiecirkel kring Musköhistoria.

219.100

Balansräkning

•
•

•

Budget 2020

•

Skötsel av trädgårdsland.
Skötsel av gräsmattor och ängsmark
kring museet.
Färdigställande av båtskjul. Skötsel
av båtar.
Fortsatt färdigställande och underhåll enligt plan.
Färdigställande av traktorgarage.
Sköta sophanteringen på friluftsområdet Björkholmen/Grytholmen i
samarbete med Fritidsförvaltningen.
Arbeten, färdigställande med vägen
mellan bommen och friluftsmuséet
Fortsatt arbete med Kapellön och
Fisketomten.

Hembygdsarkivet

Insamling och registrering av material till
arkivet. Ökad möjlighet att ta del av det
fysiska materialet i nya lokaler i fattigstugan. Utgivning av dokumentations- och
medlemstidningen Musköbladet med
fyra nummer. Arbete med undersökning
kring Älvsnabbens krigshistoria. Fortsatt
planering av nummer 3 och 4 i vår dokumentära skriftserie(Musköhistoria ur
sockenstämmoprotokoll och Livet på ett
skärgårdstorp 1920-1930.) Fortsatt digitalisering och tillgängliggörande av arkivet via vår hemsida.
Muskö oktober 2019, Styrelsen

Hyresavgift för Grytholmens friluftsmuseum till Tornberget
1.300 kr
Elkostnader för Friluftsmuseet 13.000 kr
Försäkringskostnader
6.900 kr
Medlemsavgift till Stockholms läns hembygdsförbund 450x27 kr
12.150 kr
Medlemsavgift Sörmlands hembygdsförbund, stödjande medlem
250 kr
Tryckning och distribution av Musköbladet (4 nr á 800 ex.)
121.000 kr
Administrativa kostnader (arkiv, foto,
porto, kontorsmaterial)
7.500 kr
Underhållskostnader på byggnader
20.000 kr
Uppförande av traktorgarage 27.000 kr
Färdigställande av scenhus
10.000 kr
Totalt
219.100 kr

Intäkter

Medlemsavgifter
91.000 kr
Lösnummerförsäljning och stödjande
annonser i Musköbladet
45.000 kr
Servering, lotterier, bokförsäljning, studiecirkel, sophämtning
22.000 kr
Sökt verksamhetsbidrag från kulturförvaltningen
61.100 kr
Totalt
219.100 kr
Muskö den 16 oktober 2019
Styrelsen
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