
 
 

 

Verksamhetsberättelse  2018 ( 15 årsjubileum) 

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

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

Ragnerstam, webmaster samt ledamöterna Christer Nettelbladt,  Sten Erickson, Göran 

Eriksson, Ingemar Hamskär, Harry Rågvik, Jan Wigren, Leif Wahlberg och Ragnar 

Zedell. Margareth Johansson och Kerstin Fogelström har varit adjungerade till styrelsen 

vid en del möten.  

Sällskapet har ca 600  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 2018 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 se att en ändring av lokal till Carlshälls gård lockade många 

medlemmar till årsmötet. Han framförde även sitt tack till redaktionskommittén för ännu 

en utmärkt årsskrift nu för tredje 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 visades det nya bildspelet av Anders 

hanser  " Att teckna på sten", som är avsett att visas i museet i Ramsmora. 

Båtmässan ”Allt för Sjön” i Älvsjö  

Sällskapet fanns på plats på  båtmässan i månadsskiftet februari - mars  i  C-hallens 

veteranbåtsavdelning. Denna gång på en annan monterplats pga att mässan uppfört en 

bassäng för vattensport på den tidigare platsen. Alla farhågor besannades eftersom 

vindmaskinerna förde ett väldigt högt oljud vilket innbar vissa svårigheter att samtala 

med besökarna till montern. 

 

Medlemsresor 

Detta år genomfördes en medlemsresa till museet i Ramsmora och ett antal utflykter med 

m/y Elisabeth i samarbete med familjen Fogelström. 



 

 

Museet 

Museet har haft ca 1800 besökare under året och totalt sedan starten 2014 närmare 10 000 

besökare, vilket imponerar.  I månadsskiftet juni/juli hade museet  en utställning med 

lokala Möja konstnärer. Ett uppskattat arrangemang.I museet har vi haft tre st ungdomar 

som hjälpt oss under sommarperioden, förutom våra pålitliga egna museiguider. Vid 

några tillfällen när vi haft större grupper har vi varit 3-4 guider i tjänst. En styrka för oss 

är det samarbetet med Wikströms fisk.  

För första gången delades också ett stipendium ut från Familjen Göran Erikssons fond till 

unga konstnärer. 

Vi hänvisar i övrigt till vår årsskrift där det finns närmare redogörelser för händelser i 

Sällskapet under året som gått. 
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