Verksamhetsberättelse År 2012
Styrelsen

Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant
Styrelsesuppleant

Rolf Pennerud
Berit Eriksson
Rune Larsson
Kerstin Hall
Kurt Larsson
Sven Nordström
Birgitta Olsson
Bo Hedvall
Göran Wallberg

Medlemsantal Hembygdsföreningen har, vid årets slut, 196 medlemmar.
Möten

Styrelsen har haft 9 protokollförda möten samt ett flertal arbetsträffar på
torsdagarna.
Årsmöte hölls den 25 mars då ca 30 medlemmar var närvarande.
Angelica Pingani berättade om det pågående Leaderprojektet om
Herrevadsbro och Katarina Söderlund berättade om Kolbäcks
Volleybollklubb. Kurt Larsson visade några bilder från bildbanken.
Mötet avslutades med kaffe och dopp.
Vid höstmöte 30 oktober närvarade ca 35 medlemmar. Kurt Larsson
informerade om Leaderprojektet. Anders Karinger från Sala sjöng och
berättade lite om att vara fängelsepräst.

Aktiviteter
Amsta-ringen

Försäljningen går fortfarande bra. Ringen säljs nu också hos
Länsmuseet Karlsgatan 2 i Västerås, samt hos Kerstin Halls loppis i
Hallstahammar.

Minnesplatsen

Leader-projektet – ”Gestaltning Herrevad” där Kultur och Fritid,
Länsmuseet och Hembygdsföreningen ingår har arbetat under året.
Hembygdsföreningen är projektägare och Angelica Pingani har varit
projektledare. Första delen av projektet är avslutat.
Fortsättning följer år 2013 med ”Ett levande Herrevad” där Kent
Sjöström är projektledare.

Fornminnesför.

Västmanlands Hembygdsförbund och Fornminnesförening hade sitt
årsmöte i Strömsholm. Rolf deltog och hade sedan en visning av vår
lokal och berättade om vårt arbete. Ett 40 tal deltagare kom och blev
informerade och bjudna på kaffe.
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Hemsidan

Kurt Larsson, vår hemsideredaktör, fortsätter utöka hemsidan. Vi har
också en vilande hemsida på hembygdsförbundets plattform,
”hembygd.se”

Kulturveckorna

Vi hade vårt höstmöte samt som vanligt öppet hus under
kulturveckorna.

Kolifej

Lokalen var öppen för besökare under marknaden den 1 september.

Hembygdsdag.

Vår ordförande Rolf Pennerud har deltagit i 2 hembygdsdagar på
Historiska Museet i Stockholm. Han sålde böcker och vår hembygds
suvenir Amstaringen.

Tryckta alster

Under året har två tryckta berättelser skickats ut. Kolbäcks
Vollybollklubb och Eric Ericssons berättelse till sina efterkommande.

Öppet hus

Öppet hus, på tisdagarna, har 20 – 30 besökare varje gång.
Ett speciellt tack till alla medlemmar som hjälper till och gör ett
fantastiskt fint jobb med att hålla öppet och servera kaffe.

Blogg

Kurt Larsson bloggar mycket om hembygdsföreningens verksamhet i
VLT.

Minneskonto

Någon utbetalning från Eva Bergqvists minneskonto har ej skett under
2012.

Slutord

Det gångna året har innehållit många arbetsuppgifter, men vi har med
intresse tagit oss an uppgifterna, och tillsammans med föreningens
medlemmar har mycket av våra föresatser utförts.
Vi i styrelsen tackar för det gångna verksamhetsåret och ställer
samtidigt våra platser till årsmötets förfogande.
Kolbäck i mars 2013.
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