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Kallelse till årsmöte i  
Muskö hembygdsförening 
Tid: Lördag 29 maj klockan 16.00  
Årsmötet hålls i digital form med 
tjänsten Zoom 

Obs! Det är i princip två årsmö-
ten. Förra årets inställda möte 
hålls först.

Anmälan om deltagande på mö-
tet krävs – senast 22 maj 2021. 
Använd formuläret på hemsidan:
muskobladet.se/anmalan/

Dagordning

1. Årsmötet öppnas.
2. Val av mötesordförande. 
3. Val av mötessekreterare.
4. Fastställande av dagordning.
5. Mötets stadgeenliga utlysning.
6. Val av två justerare tillika rösträknare.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse.
8. Revisorernas berättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Fastställande av medlemsavgift för 

verksamhetsåret 2022.
11. Inkomna motioner.
12. Fastställande av verksamhetsplan 

och budgetförslag för 2021.
13. Val av ordförande för verksamhet-

såret 2021.
14. Val av tre styrelseledamöter för en 

tid av två år
15. Val av en styrelseersättare för en tid 

av två år
16. Val av två revisorer för en period av 

ett år.
17. Val av en revisionsersättare för en tid 

av ett år.
18. Val av två ledamöter till valbered-

ningen för en tid av ett år.
19. Övriga frågor
20. Mötet avslutas

Välkomna. Styrelsen

Verksamhetsberättelse 2020
Föreningsarbetets organisation
Styrelsen har under året haft följande 
sammansättning.
Ordförande Ulla-Britt Öhman
Vice ordf. Gunnar Sundberg
Kassör  Kerstin Karlsson
Sekreterare Bengt Berggren
Ledamöter Solveig Wikström
  Bengt Grönkvist
  Peter Ohlsson
Ersättare  Per-Åke Persson
  Gunnar Adolfsson

Särskilda uppdrag.
Samordnare för arkivarbetet och 
Musköbladet, Jan Karlsson.
Samordnare och kontaktperson för 
byggnadsunderhåll, markskötsel och 
sophantering, Jan Karlsson.
Trädgårdslandet, Maja Bodotter Myrup, 
Bo Myrup.

Styrelsens arbete har fortsatt under 
vår-sommar med möten utomhus i 
princip varje månad. Inget årsmöte 
har kunnat genomföras och den hit-
tillsvarande styrelsen har suttit kvar.

Föreningsarbetet är främst inriktat på 
tre områden: Friluftsmuseet på Grythol-
men, forskning om Muskös historia och 
utåtriktade arrangemang enligt följande.

Grytholmens Friluftsmuseum
Museet är beläget på den medeltida byn 
Mickrums utmarker som på 1840-talet 
blev ett torpställe under Arbottna och 
numera ingår i kommunens fritidsom-
råde Björkholmen/Grytholmen.
Här visar vi skärgårdsbors verksamhet och 
liv i gångna tider. Muséet är också en plats, 
där vi kan arrangera kulturaktiviteter som 
musikunderhållning, teater, kursverksam-
het, utställningar, föredrag mm.

På muséet finns en torpstuga med 
visthusbod, ladugård med vagnslider, 
sjöviste med sjöbod, brygga, nät-gister, 
notgård, och båtar, undantagsstuga, 
tvättstuga, gårdssmedja, torrdass, ved-
bod, redskapsbod, fattigbössa, fattigstu-
ga (arkiv mm).

En scenbyggnad med dansbana finns 
för underhållning mm. Viss byggverk-
samhet har utförts på denna samt ny be-
lysning på scen och scenhus. Skydd för 2 
båtar vid sjöboden har färdigställts.

På området finns ett trädgårdsland 
för gamla kulturväxter. Verksamheten 
har pausats under sommaren. Viss ogräs-
rensning har skett.

Traktorskydd i anslutning till lidret 
har påbörjats.

Yttre målning av en del byggnader har 
utförts. Löpande markskötsel och under-
håll avbyggnader har skett och sker.
Forskning om Muskös historia
Hembygdsarkivet består av böcker, 
handlingar, kartor, fotografier, filmer, 
klipparkiv mm som kan berätta om 
Muskös historia. Nytt material tillförs 
ständigt. Inom föreningen pågår ett ar-
bete med släktforskning om släkter med 
Musköanknytning.

Vi har en dokumentär skriftserie med 
olika teman ur Muskös historia.

Nr 1 ”Strömmingsfisket på Muskö 
1920-1945” och nr 2 ”En krönika om 
Björnholmen” och Nr 3 ”Muskö under 
1800-talet” med Gun-Britt Sundströms 

genomgång av sockenstämmoprotokoll  
har tidigare utgivits. Nr. 4 Livet på ett 
Muskötorp 1920-1930-tal” och nr 5 ”En 
krönika om Älvsnabbshamnen” arbetar 
vi med.

Kontakter med olika muséer och myn-
digheter om Älvsnabbsområdets militära 
roll framför allt. under stormaktstiden  
fortsätter.

I dokumentationsarbetet ingår också 
utgivningen av Musköbladet med fyra 
nummer per år och digitalisering och sök-
barhet av vårt arkivmaterial via vår hemsida.

Publika arrangemang 2020
• Onsdag v.9. Sportlovsöppet, server-

ing. Barnen bjöds på korv.
Alla övriga arrangemang ställdes in 
efter folkhälsomyndighetens rekom-
mendation.
• 30/4.Valborgsfirande på Grythol-

men.
• Kristi Himmelsfärdsdag. Gökot-

tevandring  
• Maj, Arbets/föreningsdag på Gry-

tholmen.
• April-Maj. Studiecirkel kring 

Musköhistoria.
• Söndag före miudsommar. De 

vilda blommornas dag i samarbete 
med Svenska Botaniska föreningen 
genomfördes i mycket liten skala i 
området skolan- Grytholmen men 
få deltagare.

• Midsommarafton.
• Juli sommarkvällsmusik  med 

olika musikanter. Två tillfällen 
med allsång. Alltid kaffeservering. 
Måndagar och onsdagar.

• Sista helgen i juni. Öppet-hus-
dagar.

• 30/6. 80+ lunch.
• Juli. Utflykt/guidning på Kapellön. 

Bertil O.
• Första söndagen i aug. Hembygds-

dag med musik, demonstrationer, 
servering.

• 10. Oktober. Arbets/föreningsdag. 
Yttre städning. Genomfördes.

• Allhelgonaöppet med ljusstöpning 
och servering på Grytholmen.

• Deltagande med lotteri och 
ljusförsäljning på Björkdals jul-
marknad.

Till sist
Styrelsen överlämnar härmed denna 
berättelse för årsmötets granskning och 
vill samtidigt rikta ett stort tack till alla 
våra medlemmar, kultur/fritidsförvaltnin-
gen, organisationer, företag och privatper-
soner som under det gångna året skänkt 
oss sitt stöd eller bidragit med gåvor till 
vår verksamhet. 
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Muskö Hembygdsförening

Medlemsinformation
Kallelse till årsmöte
lördagen den 26 maj kl 14.00
Plats: Logen på Grytholmens frilufts-
museum

Dagordning för  
årsmötet  2012
1. Årsmötet öppnas.
2. Val av mötesordförande.
3. Val av mötessekreterare.
4. Fastställande av dagordningen.
5. Mötets stadgeenliga utlysning.
6. Val av två justerare tillika 
 rösträknare.
7. Styrelsens verksamhetsberättelse.
8. Revisorernas berättelse.
9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Fastställande av medlemsavgift för 
 verksamhetsåret 2013.
11. Senast den 15/2 inkomna motioner.
12. Fastställande av verksamhetsplan 
 och  budgetförslag för 2012.
13. Val av ordförande för verksamhetsåret 
 2012.
14. Val av fyra styrelseledamöter för en tid  
 av två år.
15. Val av en styrelseersättare för en tid av  
 två år.
16. Val av två revisorer för en period av  
 ett år.
17. Val av en revisionsersättare för en tid  
 av ett år.
18. Val av två ledamöter till valberednin- 
 gen för en tid av ett år.
19. Övriga frågor
20. Mötet avslutas

Muskö Hembygdsförenings 
verksamhetsberättelse 2011
Medlemmar och styrelsearbetet
Antalet medlemmar har under året var 
480. Årsavgiften är 150 kronor för enskild 
medlem. Tillkommande medlem i samma 
hushåll, utan att få Musköbladet, betalar 50 
kronor.

Efter årsmötet den 28 maj fick styrelsen 
följande utseende:

Ordförande Jan Karlsson
Vice ordf. Alice Hagman
Sekreterare Bengt Berggren
Kassör  Kerstin Karlsson
Ledamöter Vivi Busch
  Sven Rydahl
                           Catrin Wilny
Ersättare  Claes Lindholm
  Jan Meijer
Revisorer Birgitta Olsson
  Gunnel Nilsson
Rev. ersätt. Ulla-Britt Öhman
Valberedn. Anna-Greta Åkerström
  Ulla-Britt Öhman

Friluftsmuséet på Grytholmen
Muséet har varit öppet för visning och kaf-
feservering 27/6, 29/6,  samt måndag- och 
onsdagkvällar under juli månad. Under des-
sa kvällar har vi haft konstutställningar samt 
arrangerat musikunderhållning. 

I övrigt har vi haft specialvisningar för 
olika besöksgrupper.

Vi hade allmän arbetsdag med samkväm 
den 16/4 och 15/10.

Vi hade lieslåtter med höhässjning un-
der vecka 24.

Trädgårdsskötsel, odling av kulturväxter.
Samverkansprojektet Leader UROSS – 

uppförandet av en dansbana med utomhus-
scen.

Byggt skyddstak över råoljemotorn och 
tröskvandringen. Målat vagnslidret.

Gjutit fundament för pannmuren i 
tvättstugan.

Börjat med den utvändiga renoveringen 
av torpet.

Vi arrangerade traditionellt Muskö 
Hembygdsdag  första söndagen i augusti.

Vi har haft ljusstöpning i Undantagsstu-
gan, bakning i torpet och arbete i smedjan 
i november.

Ängsmarken har klippts tre gånger un-
der sommaren.

I samarbete med fritidsförvaltningen 
har vi ansvarat för sophanteringen på Gryt-
holmen. 

Hembygdsarkivet
Insamling och registrering av arkivmaterial. 

Utgivningen av vår medlemstidning 
Musköbladet ingår  i dokumentationsverk-
samheten.

Där presenterar vi uppsatser om vår kul-
turhistoria och redovisar vad som händer på 
Muskö i dag. Tidningen utkommer med fyra 
nummer om året. Upplaga 700 ex.

I vår dokumentära skriftserie arbetar vi 
med ”Livet på ett skärgårdstorp”, ”Muskö-
historia ur sockenprotokoll” och ”En krönika 
om Älvsnabbshamnen”.

 
Övrig verksamhet
Gökottevandring under mottot ”Lär kän-
na din bygd” har vi varje Kristi Him.dag. I 
år promenerade vi i trakterna kring kyrkan 
och Tuppudden

Vår förening är medlem i Stockholms 
läns hembygdsförbund, Södermanlands 
hembygdsförbund och Sveriges hembygds-
förbund.

Till sist
Styrelsen överlämnar härmed ovanstående 
berättelse för årsmötets granskning och vill 
samtidigt rikta ett stort tack till enskilda 
personer, kultur/fritidsförvaltningen, orga-
nisationer och företag som under det gång-
na året skänkt oss sitt stöd, eller bidragit 
med gåvor till vår verksamhet.

Styrelsen

Förslag till verksamhet-
splan för 2012

Övergripande målsättning
Föreningens ändamål är att värna om och 
vårda hembygdens miljö och dess kultura-
rv och att föra detta vidare till kommande 
generationer.

Verksamhetsområden:

Grytholmens friluftsmuseum
Målsättningen med arbetet är att skapa 
en samlingsplats för hembygdsrörelsen på 
Muskö, där vi kan visa hur människorna 
levde och verkade i gångna tider och 
åskådliggöra den gamla skärgårdskulturen.

I denna målsättning ingår det att 
åskådliggöra själva miljön kring det dagliga 
livet i och omkring de olika husen.

I torpet skall de riktiga möblerna stå på 
sina rätta platser, i ladugård, smedja, sjö-
bod och uthus skall redskap och verktyg 
finnas precis som det var tidigare.

Vi vill ge varje besökare möjlighet att 
med fysisk påtaglighet uppleva en miljö, 
som en gång varit hem eller arbetsplats för 
egna släktingar eller deras samtida.

Museet vill bidra till att Musköborna 
kan finna rötterna i den egna historien och 
därigenom bättre förstå det nutida och 
framtida Muskö.

Museet skall också vara en plats där det 
finns möjlighet att arrangera kulturaktivi-
teter i form av musikunderhållning, kurs-
verksamhet, utställningar, föredrag med 
mera.

Arrangemang 2012:
14/4 Allmän föreningsdag/arbetsdag 
 med samkväm
17/5 Gökottevandring på Kristi Him-
 melsfärds dag
26/5 Årsmöte med föredrag och sam-
 kväm
22/6 Midsommarfirande
25/6-30/7  Musik i sommarkväll, konst--
 fotoutställning och kaffeservering 
 måndagar och onsdagar
v. 24 Lieslåtter och höhässjning
5/8 Hembygdsdag med musik, 
 demonstrationer, utställningar 
 och kaffeservering
13/10 Allmän föreningsdag/arbetsdag 
 med samkväm
3/11 Ljusstöpning ,smide och kaffe-
 servering i Allhelgonahelgen
höst/vinter  Studiecirkel ”Kring Muskös 
 historia” i samarbete med Studie-
 främjandet

Museet även öppet andra tider under året 
efter överenskommelse, för studiebesök av 
skolklasser, föreningar och privata sällskap.

Musköbladet Nr 2 2012.indd   8 2012-05-01   18:30:23

OBS! Årsmötet hålls i digital form 
med tjänsten Zoom.

Anmälan krävs.
Mer information och anmälningsformulär 

finns på hemsidan:
muskobladet.se/anmalan
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Förslag till verksamhetsplan 
för 2021

Övergripande målsättning
Föreningens ändamål är att värna om, 
vårda och vidareföra hembygdens miljö 
och dess kulturarv till kommande gene-
rationer.

Verksamhetsområden

Grytholmens friluftsmuseum
Målsättningen med arbetet är att skapa 
en samlingsplats på Muskö, där vi kan 
visa hur människorna levde och arbetade 
i gångna tider och åskådliggöra den gamla 
skärgårdskulturen.

I denna målsättning ingår att åskåd-
liggöra själva miljön kring det dagliga li-
vet i och omkring de från 1700-talet och 
1800-talet härstammande byggnaderna.

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 skärgårdsbor. 

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 för att 
arrangera kulturaktiviteter i form av mu-
sikunderhåll-ning, kursverksamhet, utställ-
ningar, föredrag med mera.

Under  förutsättning att pandemiläget 
tillåter avser vi att ha följande program.
Arrangemang 2021
• V 9. Sportlovsaktivitet på Grythol-

men.
• Våren. Allmän föreningsdag/arbets-

dag.
• Kristi himmelsfärdsdag. Gökot-

tevandring.
• Sista april. Valborgsfirande.
• Maj. Årsmöte.
• 6/6 , nationaldagen. Öppet hus på 

Grytholmen, servering.
• Midsommarafton. Midsommarfi-

rande.
• 3-4ejuli. Öppet hus-dagar. 

Musködagarna samtidigt med före-
tagare på Muskö

• 4e juli. Sillunch 80+.
• Juli. Kaffe/musikkvällar måndagar 

och onsdagar.
• Första sön. i augusti. Hembygdsdag 

med musik, utställningar, visningar 
av hantverk och servering.

• Sept-okt. Föreningsdag/arbetsdag.
• Allhelgonahelgen. Ljusstöpning.
• Ev. studiecirkel kring Musköhisto-

ria.
• Museet är alltid öppet. Efter överens- 

kommelse för studiebesök av skokla-
sser, föreningar m.fl. med guidning

Praktiska arbetsuppgifter 2021
• Skötsel av trädgårdsland.
• Skötsel av gräsmattor och ängsmark 

kring museet.
• Fortsatt färdigställande och under-

håll enligt plan, och upprustande av 
”lilla scenen” vid kaffestugan.

• Färdigställande av väderskydd för 
traktor.

• Sköta sophanteringen på friluftsom-
rådet Björkholmen/Grytholmen i 
samarbete med Fritidsförvaltningen. 

• 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 fattigstu-
gan. Utgivning av dokumentations-  och 
medlemstidningen Musköbladet med 
fyra nummer. Arbete med undersökning 
kring Älvsnabbens krigshistoria. Fortsatt 
planering av  vår dokumentära skriftse-
rie. Fortsatt digitalisering och tillgänglig-
görande av arkivet via vår hemsida.

Muskö okt 2020, Styrelsen

Förslag till balanserad  
budget för 2021

Kostnader
Driftskostnader
Hyresavgift för Grytholmens frilufts-
museum till Tornberget 1.350 kr
Elkostnader för Friluftsmuseet 15.400 kr
Försäkringskostnader 6.900 kr
Medlemsavgift till Stockholms läns hem-

Ekonomisk rapport
2020-01-01—2020-12-31

Resultaträkning Budget 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Utfall 2020  Budget 2021 

Intäkter
Medlemsavgifter 94.000 88.450 91.000 91.450 88.500
Musköbladet (lösnummer
annonsintäkter) 27.000 59.950 45.000 35.430 57.000
Grytholmsdagen mm 10.000 46.043 22.000 73.465 46.000
Grundbidrag  64.800 21.500 61.100 40.000 76.380
+projektbidrag
Övrigt bidrag + bidrag  49.183  
till flytt av Fattigstugan
SUMMA 195.800 262.126 219.100 240.345 267.880

Kostnader
Musköbladet 100.000 127.962 121.000 106.530 128.000
El 10.000 14.366 13.000 13.087 15.400
Grytholmen Friluftsmuseet 
 68.200 95.368 65.200 150.927 107.250
Flytt Fattigstugan  36.025  
Övriga utgifter 17.600 15.159:50 19.900 19.250:50 17.230
SUMMA 195.800 288.880:50 219.100 289.794:50 267.880

Årets resultat  -26.754:50  -49.449:50

Balansräkning

Tillgångar
Plusgiro, bank  139.608:55  90.159:05
SUMMA  139.608:55  90.159:05

Skulder och eget kapital  
Balanserat kapital  166.363:05  139.608:55
Årets resultat  -26.754:50  -49.449:50
SUMMA  139.608:55  90.159:05

Övriga utgifter
administration, prenumerationer, medlemsavgifter

bygdsförbund 440x27 kr 11.880 kr
Medlemsavgift Sörmlands hembygdsför-
bund, stödjande medlem 250 kr
Tryckning och distribution av Muskö-
bladet (4 nr á 800 ex.) 128.000 kr
Administrativa kostnader (arkiv, foto, 
porto, kontorsmaterial) 5.100 kr
Underhållskostnader av fastighet. 2000 
kvadratmeter öppen yta. 15 byggnader 
varav ett scenhus/samlingssal som är av-
giftsfri för ideella föreningar på Muskö 
samt Muskö skola. 75.000 kr
Musikarrangemang under vår och som-
mar. Valborg, midsommar, 9 musikkväl-
lar under juli och Muskö Hembygdsdag
12* 2000 kr 24.000 kr
Totalt 267.880 kr

Intäkter
Medlemsavgifter 88.500 kr
Lösnummerförsäljning och stödjande 
annonser i Musköbladet 57.000 kr
Servering, lotterier, bokförsäljning, stud-
iecirkel, sophämtning 41.000 kr
Sophantering 5.000 kr
Sökt verksamhetsbidrag från kulturför-
valtningen 76.380 kr
Totalt 267.880 kr

Muskö den 2020-10-11 Styrelsen

Bli medlem!
Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli 
medlem. Sätt in medlemsavgiften 200 kr på 

föreningens PlusGiro 84 95 87-1 
så får du MUSKÖBLADET 

hem i din brevlåda.


