
VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2022

Böna Hembygdsförenings styrelse avger härmed följande berättelse över föreningens

Verksamhetsår 1/1 2022-31/12 2022

Föreningens styrelse har under verksamhetsåret bestått av;

Ordf Karin Hedberg

Vice Ordf Linda S Gunnarsson

Kassör Kristina Häggström

Ledamöter; Ing-Marie Carlsson, Maud Landström, Elin Skeppstedt, Jonna Sundin, Helena

Andersson samt Nea Abramsson(sekr)

Revisorer; Ingela Östlund och Anna Graham

Valberedning; Beth-Lis Lundberg och Per-Olof Olsson

Uthyrning av Bygdegården; Helena Andersson

Föreningssamverkan: Böna Hembygdsförening är ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund

samt föreningen norrlandet.se (Föreningsombud till norrlandet.se har varit Karin Hedberg

och Linda S Gunnarsson)

Sammanträden och möten

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda sammanträden samt arbetsmöten

inför och efter olika aktiviteter.

Via norrlandet.se har vi också haft samverkansmöten samt informerat om vår styrelse och

möjlighet till att boka och hyra vår fina lokal. Vi har också haft möten kring

bevarandet av Böna Kapell samt kring planering av Fiskemuseum i Bönan.

Förutom styrelsesammanträden har vissa avstämningar skett telefonledes.



Ekonomi

Kassör har varit Kristina Häggström som föredömligt lämnat rapport inför alla

Styrelsemöten. Bygdegården har haft viss uthyrning under året. Bidrag till

föreningen emottages tacksamt.

Arrangemang

- Skottes musikteater kom den 6/3 på besök med föreställningen ”Grisen som ville ha

det bättre”

- Årsmöte hölls i Bygdegården 28/3

- Den 13mars ordnade BHF en loppis för att bistå människorna från Ukraina.

- Ingemar Dunker med vänner har vid tre tillfällen i år bjudit på glada toner o intressant

musik prat på olika teman 28/4 ”By pop special”, ”rapport från en trumslagare” samt

13/10 ”att leva Rock’n Roll”

- Pysseldag för barn och föräldrar 12/4(påsk) och 27/11(jul)

- I juni 11/6 bjöd vi på musik ”från Bönan till Australien”, ett soligt evenemang så vi

kunde ha musik både på scener utom och inomhus.Med nya fantastiska band bjöd på

glädje o härlig musik.

- Sommarlovet startade med fotbollslek för barn i samarbete med IK Argo

(20+22+27+29juni)

- Midsommarfirande Böna Sand med levande musik 24/6

- Per Skaräng gav sommarkonserter i Böna kapell samverkan med oss (3+10+24juli)

- I Augusti firades Hembygdsdagen ute vid Böna fyr med laxklämmor, hantverk och

levande musik (21/8)

- 1:a advent (27/11) firades med julpyssel i Bygdegården och därefter ett fackeltåg till

den stora granen i Bönan. Vid granen bjöds det på glögg, pepparkakor och sång när

granen tändes.

- Tillsammans med svenska kyrkan firades Lucia 13/12 i Böna Kapell.

Övriga aktiviteter för Bygdegården

- 22/5 hade vi Vårstädning och gjorde fint vid vår Bygdegård.

- Under sommar- månaderna har skötsel runt Bygdegården såsom

gräsklippning och vattning genomförts enligt schema för

styrelsemedlemmarna.

- 2/10 hade vi Höststädning vid Bygdegården o gjorde klart inför vintern o rundade av

dagen med kaffe.

- I december julpyntades ”snusmajas” likaså bygdegården.

Medlemsantal
Böna Hembygdsförening har ökat något i antal medlemmar.

Familjemedlemskap tillämpas

Avgift; 100kr enskild 150kr familj



Aktiviteter planerade för 2023
-Årsmöte 27/3

-Påskpyssel 2/4

-Dunker 20/4

-Vårstädning 7/5

- ?midsommarfirande 23/6?

- Hembygdsdag prel 20/8

- Grantändning 1:a advent

Övriga aktiviteter planerar vi framledes

Stort tack till alla som engagerar sig i vår Hembygdsförening!

Styrelsen önskar att 2023 ska ge oss möjlighet att tillsammans utveckla

Hembygdsföreningens verksamhet.

Styrelsen för Böna Hembygdsförening

.
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