
 
 

 

Verksamhetsberättelse  2016 

 
Styrelsen har under året bestått av Berndt Festin, ordf, Torbjörn Svensson, v ordf, 

Anna Ter-Borch kassör, Lars Rune, sekr, Britt Fogelström, museiansvarig, Christer 

Nettelbladt, arkivarie och Ulf Ragnerstam, webmaster samt ledamöterna Sten Erickson, 

Göran Eriksson, Ingemar Hamskär, Harry Rågvik, Jan Wigren och Ragnar Zedell. 

Margareth Johansson och Kerstin Fogelström har varit adjungerade.  

Sällskapet har ca 550  medlemmar. Under året har ett femtital nya medlemmar tillkommit 

och ett antal har av olika skäl lämnat föreningen. 

Styrelsen har haft 5 protokollförda sammanträden under året. 

 

 

Under 2016 har följande aktiviteter genomförts 

 
Årsmötet 17 januari 

Ordföranden Berndt Festin öppnade mötet och hälsade alla välkomna. 

Till ordförande för mötet valdes Per Göran Traung och till sekreterare Lars Rune. 

Ordföranden kunde som så många gånger tidigare även detta år konstatera att 

Victoriasalen var fullsatt. Han framförde även sitt tack till redaktionskommittén för ännu 

en utmärkt årsskrift nu för första gången med en efterlängtad platt rygg. Berndt tackade 

Per Göran och Lars för det förnämliga ordförande- och sekreterarskapet – alltid lika 

uppskattat av stämmodeltagarna. Efter kaffepausen berättade den välkände  fotografen 

och författaren Claes Grundsten om sina resor i skärgårdar i när och fjärran till utsökt 

vackra bilder. 

 

Båtmässan ”Allt för Sjön” i Älvsjö  

Sällskapet fanns liksom tidigare år på plats på  båtmässan i månadsskiftet februari - mars  

i  C-hallens veteranbåtsavdelningen. Denna gång på en annan monterplats pga att mässan 

uppfört en restaurang på den tidigare platsen. Alla farhågor visade sig tack och lov vara 

överdrivna. Den nya platsen i en korsning mellan gångarna visade sig vara alldeles 

utmärkt och den inbjudande montern fick rekordartat många besökare, föreningen kunde 

förutom lotteriintäkter på 10 000 kr  även räkna in ca 12 000 kr  i courtage för sålda 

litografier. 

 



Medlemsresor 

Detta år genomfördes en resa till museet i Ramsmora och två utflykter till Gillöga  varav 

en i maj och en i augusti. Gillögaresorna är unika i sitt slag och synnerligen uppskattade 

av de deltagande medlemmarna. Det är heller inte att undra på när man har ciceroner som 

Lasse Johansson och Sune Fogelström! 

 

Skrifter 

Efter ett omfattande arbete har medlemmen Leif Wahlberg sammanställt en  bibliografi 

över Roland Svenssons författarskap. Det har skett genom forskning hos Kungliga 

Biblioteket och med utgångspunkt i hans eget material samt Anders Frömans 

efterlämnade dokument och Ulf Sörensons Rolandbiografi. Årsskriften från Sällskapet 

ser vi som en viktig länk mellan föreningen och medlemmarna, den innehåller även i år 

våra mest betydelsefulla händelser som medlemmarna får ta del av, skriften medför  ett 

ganska stort arbete och även en kostnad för oss så är vi förstås tacksamma för att 

medlemmarna tar del av den, och även lämnar synpunkter ochönskemål om innehåll. 

 

Museet 

Museet har haft ca 1800 besökare under året och totalt sedan starten 2014 närmare 6500 

besökare, vilket imponerar.  I månadsskiftet juni/juli hade museet sin första 

separatutställning. Den framstående konstnären Lars Holm ställde ut oljor och akvareller 

med motiv från bl a Färöarna, Lofoten,Island och Stockholms skärgård.I år hade vi ordnat 

med bussförbindelse med några turer till och från museet. 

Under sommaren har vi förutom våra pålitliga ordinarie guider under Britt Fogelströms 

ledning också haft tre st ungdomar som hjälpt oss under sommarperioden. Vid några 

tillfällen när vi haft större grupper har vi varit 3-4 guider i tjänst. Skärgårdsföreningen 

Siko har också haft ett styrelsemöte i museet, besöket var mycket uppskattat, även andra 

företag har har besökt oss i samband med utflykter, en styrka för oss är det samarbetet 

med Wikströms fisk. I november hade vi också ett bröllop i museet som var mycket 

uppskattat. 

”Vår överenskommelse med Österåkers kommun innebar att vi skulle lämna vår 

förrådslokal till hösten och detta satte fart på våra planer att bygga ut vår nuvarande lilla 

byggnad med en större förrådsdel, med stor hjälp från vår byggmästare Erik Pettersson 

ordnades bygglov och bygget kunde påbörjas under sommaren och var klart i september. 

Flyttningen av materiel från Åkersberga kunde göras med hjälp av Per Stjärnholm och 

hans bil och båt: på grund av det extrema lågvattnet kunde lossning inte ske vid 

Ramsmora brygga utan fick i all hast omdirigeras till ramsmoraviken, vilket förstås 

medförde längre transportavstånd, men tack vare Britt Fogelström och Kerstin Bjurman 

ordnades tranporterna på ett bra sätt. Nu är alltpå plats ( i flyttkartonger) och ska så 

småningom tas om hand och katalogiseras. 
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