Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017
Styrelsen för Föreningen Gamla Carlscrona avger härmed berättelse för
verksamhetsåret 2017 som tillika är föreningens 72:a arbetsår.
Styrelsen har under året bestått av följande personer:
Rolf Andersson
ordförande
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vice ordf.
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sekreterare
Rune Olsson
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Sten A Petersson
redaktör
Britt Hillborg
ledamot
Emma Anbrand
ledamot
Ewa Anbrand
ledamot
Roland Carlsson
ledamot
Kerstin Claesson
suppleant
Ingegerd Danielsson
suppleant
Ingvar Svensson
suppleant
Göran Mårtensson
suppleant
Revisorer
Heléne Hansson
ordinarie
Lennart Larsson
ordinarie
Ingeborg Green
ersättare
Ingrid Wijk-Arnoldsson
ersättare
Valberedning
Anita Trulsson och John Wijk (sk)
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Sammanträden: Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden under
året. Utöver dessa möten har styrelsemedlemmarna träffats informellt för
kommittémöten, arbetsmöten mm.
Kommittéer utsedda av styrelsen
Redaktions- och Bokkommittén: Hans Ulveklint (sk), Rolf Andersson,
Roland Carlsson, Rune Olsson, Göran Mårtensson och Sten A Petersson.
Ingemar Fredriksson har därutöver ingått i bokgruppen som adjungerad.
Redaktör för Kaulskroniten har varit Sten A Petersson.
Stadsmiljökommittén: Rolf Andersson (sk), Emma Anbrand, Britt Hillborg,
Roland Carlsson, Sten A Petersson, Göran Löfgren samt Ingmar Fredriksson.
Programkommittén: Britt Hillborg (sk), Ewa Anbrand, Kerstin Claesson,
Ingegerd Danielsson och Gun Ekedahl.

Stipendiekommittén: Emma Anbrand (sk), Karin Bång Danielsson, Gun
Ekedahl, Göran Löfgren och Eva Thorell.
Data- Bild- och Webbansvar: Göran Mårtensson (sk), Rune Olsson och Hans
Ulveklint. Lars-Olov Stenborg har varit facebook-ansvarig.
Arkivgruppen: Britt Hillborg (sk), Ewa Anbrand, Ingegerd Danielsson, samt
Gun Ekedahl.
Hantering av in- och utg. post och pressklipp: Ingegerd Danielsson.
Årsavgiften för 2017 har varit l00 kronor.
Föreningens medlemsantal var den 31/12 2017, 2604 medlemmar.
Årsmöte.
Föreningens årsmöte hölls i Blekinge Museums samlingssal 18 mars 20l7.
FGC:s vice ordförande Rolf Andersson öppnade mötet med att hälsa
medlemmar och gäster välkomna och vände sig särskilt till de två
stipendiaterna Maja Steenari och Gabriel Nilsson, samt till underhållaren Olle
Björngreen.
Emma Anbrand läste upp Tomtefondens motivering till val av stipendiater
varefter de båda presenterade sig själva och framförde teaterstycke och sång.
Därpå följde musikunderhållning av Olle Björngreen som också inbjöd till
allsång.
Efter en kort parentation vidtog årsmötesförhandlingar enligt dagordningen.
Aktiviteter och händelser under året
9 jan.
Styrelsen sammanträder.
1 febr. Öppet i föreningslokalen kl.14-19.
2 febr. Bokgruppen har möte med designern Morten Ravnbö i
föreningslokalen, ang. framställning av bok om världsarvet
”Örlogsstaden Karlskrona”, Rolf, Rune och Roland deltog.
6 febr. Styrelsen sammanträder.
16 febr. Medlemsaktivitet: Besök på ”Porslinsmuseum”.
18 febr. Blekinge Hembygdsförbunds styrelsemöte (Blekingearkivet), Britt
deltog.
23 febr. Överlämnar Saluhallsgrindarna till Blekinge läns museum, Marcus
Sandekjer, i närvaro av media. Från föreningen deltar Rolf, Hans, Britt
och Roland.
24 febr. Kommunens arrangemang i Konsthallen med tema ”Hur utveckla
Karlskronas besöksnäring”, med att Hyper Island-studenter redovisar
projektarbeten, Rolf deltar.
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Kuvertering av medlemstidningen ”Kaulskroniten” för utskick.
Öppet i föreningslokalen kl. 14 -19.
Styrelsen sammanträder.
Möte i bokgruppen med besök av designern Morten Ravnbö som
utvecklar sitt förslag ang. en världsarvsbok. Diskuterar förslag till
föreningens årsbok med ”Vykortshälsningar”.
Förberedelser inför föreningens årsmötet.
Möte i Stadsmiljökommittén i föreningslokalen med genomgång av
remisser för detaljplaner avseende nybyggnation.
Installation av ny fläkt och ny diskmaskin i föreningslokalen.
Möte i bokgruppen i föreningslokalen med genomgång av vykort för
årsboken.
Blekingearkivets årsmöte i Bräkne Hoby, Britt deltog.
Möte i bokgruppen i föreningslokalen med fortsatt genomgång av
lämpliga vykort till föreningens årsbok.
Styrelsen sammanträder.
Revision Blekinge Hembygdsförbund, Britt deltog.
Öppet i föreningslokalen kl. 14-19.
Kommunens samrådsmöte i ”Dockside”, ang. detaljplan för för
fastigheten ”Törnström 12”, Möllebacken, Rolf och Sten deltar.
Informationsträff och filmvisning i föreningslokalen för medlemmen
Ann Wintzel och några kamrater. Rolf och Rune var värdar.
Bokgruppen har möte i föreningslokalen med fortsatt arbete med
årsboken, samt besök av läraren Patric Eghammer som berättar om sin
fiktiva roman ”Läraren” som utspelar sig i Karlskrona-miljö.
Möte i kommunhuset med projektledare Jan-Anders Glantz ang.
diverse stadsmiljöfrågor, Rolf deltar.
Nätverksträff ang. ”Världsarvet Örlogsstaden Karlskrona” i Kungshall
och Hyper Islands aula (f.d. Ångpannecentralen), på Stumholmen, Rolf
och Göran L deltog.
Storstädning i föreningslokalen.
Medlemsaktivitet: ”Filmvisning” i föreningslokalen, Rune ansvarar.
Bokgruppen har möte i föreningslokalen.
Blekinge Hembygdsförbund årsmöte (Olofström), Britt deltog.
Reveljen: ”Öppet hus” i föreningslokalen.
Möte i föreningslokalen med Maja Jannerling, projektanställd i
kommunens samhällsbyggnadsförvaltning, för framtagning av ett
kulturmiljöprogram. Rolf, Rune deltar vid besöket samt del av mötet,
Roland och Göran L.
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Öppet i föreningslokalen kl. 14-19.
Trädgårdsmässa i Wämöparken med bokförsäljning, Britt, Gun m.fl.
Bokgruppen har möte i föreningslokalen.
Styrelsen sammanträder.
Medlemsaktivitet: Resa till IKEA i Älmhult.
Bokgruppen har möte i föreningslokalen.
Programkommitténs planeringssammanträde.
Överlämnat en etsning med motiv Fredrikskyrkan som gåva från
föreningen till Stadsförsamlingen, i anslutning till Kyrkofullmäktiges
sammanträde.
1 juni
Bokgruppen har möte i föreningslokalen.
7 juni
Öppet i föreningslokalen kl. 14-19.
7 juni
Bokgruppen har möte i föreningslokalen.
7 juni
Styrelsen sammanträder.
12 juni Möte med Paul Danielsson/”Mobile Storytelling” i föreningslokalen
med information om digitala system/appar för att förmedla kulturarvet.
Rolf, Hans, Rune, Britt och Ewa deltar.
12 juni Packat vykort och info-kuvert inför lövmarknaden.
21 juni Packat inför Lövmarknaden samt förberedelser i lokalen.
22 juni Lövmarknad med bokförsäljning och öppet i föreningslokalen.
27 juni Bokgruppen har möte i föreningslokalen, Ingemar och Sten redovisar
texter till årsboken.
15 juli
Hällevik hembygdsförening Facklan firar 75 år, Britt och Gun deltog.
18 juli
Möte med redaktionskommittén - och bokgrupp i föreningslokalen.
Besök av Andreas Eklöv som presenterar av Mats Engqvist författad
bok, ”Karlskrona-visor”.
8 aug. Redaktionskommitté- och bokgruppen sammanträder. Lars-Olof
Stenborg deltar ang. ”Kaulskroniten”.
24 aug. Medlemsaktivitet: ”Underhållning i trädgården” med Olof Fernström.
29 aug. Kurs i arkivhantering (Tingsryd), Britt deltog.
4 sept. Redaktionskommitté- och bokgruppen sammanträder ang bokens
uppbyggnad och layout.
4 sept. Styrelsen sammanträder.
6 sept. Öppet i föreningslokalen kl. 14-19.
16 sept. Carl Johan Dyfvermans släktförening, samt författaren Katarina
Olsson, besöker föreningen Gamla Carlscrona med deltagande från
stadsmiljökommittén och styrelsen.
18 sept. Bokgruppen har möte i föreningslokalen. Genomgång av förtexter mm.
21sept. Medlemsaktivitet: Besök hos ”Karlskrona Läsesällskap”.
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Installation av utrymningsskyltar i föreningslokalen.
Bokgruppen har möte i föreningslokalen. Korrekturläsning.
Styrelsen sammanträder.
Öppet i föreningslokalen kl. 14-19.
Redaktionskommitté- och bokgruppen sammanträder med besök av
Katarina Möller.
Medlemsaktivitet: ”Filmvisning” i föreningslokalen, Rune ansvarar.
Bokgruppen har möte i föreningslokalen. Presentation av slutlig layout.
Förberedelse för bokrea.
Årets bokrea i föreningslokalen
Redaktionskommitté- och bokgruppen sammanträder. Materialet för
boken har sänts till tryck.
Styrelsen sammanträder.
Medlemsaktivitet: ”Gissa musiken” med Rolf Johansson.
Möte med kommunens stadsarkitekt Hans Juhlin och planchefen
Kristina Stark, i föreningslokalen med deltagande av
stadsmiljökommittén och styrelsen.
Saltö-Ekholmens intresseförening håller sitt höstmöte i Gamla
Carlscronas lokaler, Rolf och Rune medverkar med information och
bild- och filmvisning.
Blekinge Hembygdsförbund styrelsemöte (Bräkne Hoby), Britt deltog.
Julstädning, därefter pyntas lokalen.
Bokgruppen håller press-träff i föreningslokalen med presentation av
årsboken 2017. Från tidningarna deltog redaktörer från BLT, Sydöstran
och Bas Blekinge,
Presentation i ”Dockside” av det vinnande arkitekt-förslaget ang.
exploatering och bebyggelse av Hattholmen, Oljehamnen och
”Muddret”, Rolf deltar.
Adventsfirande och ”Öppet hus” med presentation och försäljning av
årsboken.
Styrelsen sammanträder.
Öppet i föreningslokalen kl. 14-19.
Göran M överlämnar en inramad poster från 1960 som gåva till
Karlskrona tennisklubb.
Under december månad hade föreningen årsboks-försäljning i
Wachtmeister-gallerian.

Redaktions- och bokkommittén har under året framställt och utgivet två
nummer på vardera 48 sidor av medlemstidningen ”Kaulskroniten, 32:a

årgången. Insamlat och bearbetat material, gjort layout mm och utgivit
föreningens årsbok 2017, ”Vykortshälsningar från Carlskrona”.
Stadsmiljökommittén – se separat rapport.
Programkommittén – se separat rapport.
Arkivgruppen har hållit ordning på föreningens arkiv, dokument m.fl.
arkivalier.
Stipendiekommittén har under året sammanträtt och till Styrelsen framlagt
förslag till stipendiater.
Gåvor Även under detta verksamhetsår har föreningen från enskilda
medlemmar, med stor tacksamhet, mottagit ett flertal penninggåvor, foton,
böcker mm.
Slutord
Det är en glädje och förmån att med dessa slutord få sammanfatta vår
förenings händelserika verksamhetsår. Ett verksamhetsår där listan på
aktiviteter kan göras lång, och där engagemanget för föreningens bästa alltid
varit på topp. Det är åtskilliga timmar som föreningens funktionärer, ingen
nämnd och ingen glömd, lägger ner för att fullfölja sina uppdrag, och för
deras fantastiska arbete vill jag här framföra ett stort tack. Under året har
Programkommittén planerat och med bravur genomfört flera
kulturarrangemang, och inte minst har våra filmkvällar varit mycket
uppskattade. Stadsmiljökommittén behöver aldrig vara sysslolös eftersom
kommunen ständigt presenterar planer för nybebyggelse, och den
kvarvarande kulturmiljön kräver också ständig uppmärksamhet så att det inte
hittas på några dumheter. Medlemstidningen ”Kaulskroniten” har som
tidigare år utkommit med två nummer, och redaktören, tillika föreningens
nestor, Sten A Petersson har som alltid glatt föreningens medlemmar med
sina berättelser. Med tacksamhet kan vi i styrelsen också notera ett ökat
intresse från enskilda medlemmar att bidraga med berättelser, något vi gärna
tar emot och vill stimulera till att fler gör. Traditionsenligt har bokgruppen
under Hans Ulveklints duktiga ledning även under det gångna året
presenterat en årsbok som denna gång bygger på vykortshälsningar och en
vandring genom den stad som en gång var. Avslutningsvis vill jag framföra
ett tack till våra medlemmar för allt stöd, utan ert intresse och support skulle
inte vår fina hembygdsförening vara det den är – en förening att vara stolt
över.
Rolf Andersson
Ordförande

