Torsdagen den 31 mars kl 18.30

Årsmöte

i Föreningslokalen Alamedan 11
Varmt Välkomna !

Styrelsens verksamhetsberättelse
för år 2004
Styrelsen för Föreningen Gamla Carlscrona önskar avge följande berättelse
för verksamheten år 2004, som tillika är föreningens 59 arbetsår.
Styrelsen har under året bestått av följande:
Jan-Eric Jansson ordförande 		
invald 1999
Göran Mårtensso vice ordförande			
1996
Sten A Petersson redaktör				1976
Gun Ekedahl
sekreterare			1997
Wanja Magnusson
kassör			1999
Kerstin Petersson ledamot/kansliansvarig		
1999
Gunilla Wirbrand ledamot				1999
Rolf Andersson ledamot				2000
Britt Hillborg
ledamot				2002
Ingemar Fredriksson
suppleant		
2003
Emma Anbrand suppleant			2004
Sven Norén		suppleant		2004
Rune Ohlsson
suppleant			2004
Revisorer
Helene Hansson ordinarie			1993
Ingemar Nilsson ordinarie			1999
Ingrid Wijk-Arnoldsson ersättare			1999
Margit Svensson ersättare				1999
Valberedning
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Ulla Olby
sammankallande
Nils-Erik Gustavsson och Börje Werlemark
Kommittéer utsedda av styrelsen
Redaktions- och bokkommitté: Gun Ekedahl (sammankallande),Ingemar
Fredriksson, Göran Mårtensson, Sten A Petersson och Gunilla Wirbrand.
Programkommitté: Gun Ekedahl (sammankallande), Sven Norén, Rune Ohlsson,
Kerstin Petersson och Gunilla Wirbrand.
Kommitté för stadsmiljöfrågor: Rolf Andersson (sammankallande), Emma Anbrand, Jan-Eric Jansson, Ingemar Fredriksson, Britt Hillborg och Sten A Petersson.
Stipendiekommitté: Gun Ekedahl (sammankallande), Jan-Eric Jansson, Gunilla
Ekholm, Eva Malmgren, Hans-Göran Rydberg och Kerstin Södöö.
Bild-, data- och webbansvarig: Göran Mårtensson och Rune Ohlsson. Olle Magnusson (adjungerad),
Pressklippansvarig: Gunilla Wirbrand.
Styrelsens arbete
Styrelsen har haft 11 protokollförda sammanträden. Utöver dessa har enskilda styrelsemedlemmar träffats informellt för kommittémöten.
Vid Blekinge Hembygdsförbunds årsmöte förlagt till Alltidhults f d skola deltog:
FGC:s ordförande Jan-Eric Jansson, sekreteraren Gun Ekedahl, Sten A Petersson
och Kerstin Petersson.
Föreningens medlemsantal
Den 31 december 2004 uppgick antalet medlemmar till 4123.
Årsavgiften
Medlemsavgiften för 2004 har varit 75 kronor.
Årsmöte
Föreningens årsmöte ägde rum i Föreningslokalen torsdagen den 25 mars.
Ordföranden hälsade välkommen och förklarade att Ingemar Fredriksson ombetts
berätta något ur Karlskronas historia för de närvarande. Detta istället för den musikstund vi är vana vid när någon av våra kulturstipendiater gästat oss.
Ingemar Fredriksson berättade inspirerande och humoristiskt om Karlskronas
stadsfarmare och speciellt om Anna på mossen.
Vid årsmötet avgick Stanley Wangvik, som varit suppleant under två år. Vid samma
tidpunkt avgick också Annicka Frisell och Maj-Britt Gustavsson som båda varit
suppleanter under ett år. Medlemmarna bjöds på kaffe med dopp i föreningslokalen.
Övriga aktiviteter
6 februari
Elever från Högskolan (BTH) besöker FGC. Göran Mårtens		
		
son lämnar uppgifter inför elevernas projektarbeten.
23 februari
Kaulskroniten packas och expedieras
18 mars		
Allsång med Anna-Stina Borrum.
april		
Studiecirklar startar. Tema: Lär känna Din stad.
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19 april		
Studiebesök på Porslinans museum.
21 april		
Däkorna från Gamla Vis- och Spelmansklubben besöker
		
föreningen och bjuder på ett underhållande program.
28 april		
Möte på Blekinge Museum.
1 maj		
Reveljen passerar, stannar och spelar utanför lokalerna.
		
Reveljkorten delades ut som vanligt under marschen. FGC
		
hade Öppet Hus och serverade kaffe, småfranska och kaka.
april,maj		
Tre stadsvandringar: Västerudden, Saltö och Björkholmen
		(god tillslutning).
27 maj		
Nostalgisk Dag i Wämöparken, försäljn, medlemsvärvning.
5 juni		
Blekinge Hembygdsförbunds årsmöte, förlagt till Alltidhults
		
f d skola. Jan-Eric Jansson, Gun Ekedahl, Sten A
		
Petersson och Kerstin Petersson deltog.
6 juni		
FGC deltager i nationaldagen.
9 juni		
Eva Malmgrens jordfästning. Ordf Jan-Eric Jansson, sekr.
		
Gun Ekedahl och Sten A Petersson deltog.
24 juni		
Lövmarknaden. Öppet Hus i föreningslokalen, försäljning
		
på den vanliga platsen framför Trefaldighetskyrkan.
juli		
Onsdag em, FGC har åtagit sig passning/guidning Pantarholms
		
stugan, Vega-Svens stuga och O W Anderssons stuga i Wämö		
		parken
29 juli-1 aug
SAIL 2004.FGC har haft försäljning och medlemsvärvning i
		handelshamnen.
7 och 14 aug
Två stadsvandringar: Wämö udde och Hantverkaregatan.
		(god tillslutning)
15 aug		
Hembygdens Dag i Wämöparken, försäljning, medlemsvärv		
		ning.
augusti
Studiecirklar startar. Tema: Lär känna Din stad och Kända
		
och mindre kända personer i K-na.
23 aug		
Sammanträde i Ruthensparre angående skog och mark.
		Rolf Andersson deltog.
16 september
Lars Jerrhag och Kerstin Mattson gästar föreningen och bjuder
		
på sång och musik. Mycket uppskattat. (30 pers).
18 nov		
Eminente programledaren Rolf Johansson ordnar musikgissning
		
med priser. Elever från Wämöskolan presenterar Världsarvet.
28 nov		
Julskyltningsdagen och 1:a advent. Öppet Hus i föreningsloka		
		
len med glögg och tillbehör. Försäljning av föreningens böcker
		
mm. Vi sjunger julsånger till Anna-Stina Borrums ackompanje		
		mang.
16 dec		
Önskeprogram – filmstund.
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FGC har förevisat föreningslokalen och visat några av sina många filmer för
ett antal olika fackliga organisationer samt för ett antal föreningar (14). FGC
har visat filmer i föreningslokalen under 2004 enligt vårens program (Kaulskroniten 2:2003) och enligt höstens program (Kaulskroniten 1:2004) (2).
Redaktionskommittén har under året arbetat med Kaulskroniten och bearbetat
material för nästa årsbok.
Programkommittén har haft sammankomster för att sammmanställa program för
hösten 2004 och våren 2005 – återgivna i Kaulskroniten 2:2004 resp 1:2005.
Kommittén för stadsmiljöfrågor har besvarat stadsmiljöfrågor, samt sammanställt pressmeddelanden i ärendena.
Medlemsbladet Kaulskroniten, nittonde årgången, har utkommit med två nummer, 1:2004 och 2:2004 på 48 sidor vardera. Redaktör för båda utgåvorna var Sten
A Petersson.
Gåvor Ett flertal penningsummor har av medlemmarna donerats till FGC och till
Jultomtefonden under året, då medlemmarna anser att föreningen bedriver en viktig
verksamhet och är därför villiga att tillskjuta ett belopp utöver medlemsavgiften.
Gåvor såsom en medalj i guld, tavlor, kartor, foton, tidningsklipp av Backlagsrim,
ljudband med intervjuer med Bengt Garting och Hans-Göran Rydberg, inspelade
av Radio Blekinge 1987,minnesskrifter, fakturor från gamla firmor i K-na, böcker
m. m.
I övrigt Ordföranden och övriga styrelsemedlemmar har varit föreningens representanter vid flera olika tillfällen. FGC-suppleanten Rune Ohlsson har hjälpt föreningen med att scanna in foton och kartor i databas. Föreningen vill till Rune rikta
ett särskilt tack för hans arbete.
Årsrapport 2004
från Gamla Carlscronas stadsmiljökommitté
I likhet med tidigare år så har föreningen varit starkt engagerad i frågor avseende
bevarande och utveckling av vår stadsmiljö. Vi har besvarat remisser beträffande
kommunens planer för nybyggnation, men också genom deltagande i debatter och
projekt samt genom inlägg på lokaltidningarnas insändarsidor, framfört föreningens synpunkter.
Stadsmiljökommitten har under året genomfört tre planerade sammanträden där
remisser och yttranden diskuterats, härutöver tillkommer ett större antal mer informella kontakter. Plan- och byggfrågor har också dryftats med många enskilda
medlemmar i samband med föreningens olika arrangemang, möten, studiecirklar
eller vid spontana samtal. Alla yttranden har rapporterats till, och godkänts av föreningens styrelse.
Under året har föreningen bl.a. avgivit remissvar till samhällsbyggnadsförvalt45

ningen angående kommunens planer för ny förskola på Hästö, program för förnyelse av Hoglands park, reviderad detaljplan för Pottholmen, ny biograf på Ronnebygatan/Stenbergsgränd, ombyggnad av Sjöbladsskolan och nybyggnation på
Västerudden. Remisshandlingar och yttranden finns arkiverade i föreningslokalen.
Föreningen har också agerat med debattinlägg till stöd för Marinens framtida verksamhet i kommunen och bevarandet av Karlskrona som örlogsstad. I debatten kring
ett hotell på Gasverkstomten har föreningen tagit ställning mot ett sådant bygge på
denna plats. Under året har föreningen varit väl representerad i av Karlskrona kommun arrangerade debatter och projekt.
		
/ Rolf Andersson
Slutord
Det gångna året vill vi sammanfatta som ett bra verksamhetsår för föreningen Gamla Carlscrona.
Av känd anledning har vi visserligen inte givit ut någon årsbok men vårt medlemsblad ”Karlskroniten” har fått ett mycket uppskattat och extra trevligt mottagande denna årgång med som vanligt fina vitsord och goda omdömen.
Våra studiecirklar har, även under det gångna året, varit uppmärksammade och
fångat deltagarnas intresse. Vi tackar särskilt, Ingmar Fredriksson, för ett fint sammansatt material som vi uppskattar väldigt mycket. Vi fortsätter under jubileumsåret med cirklar då intresset för dessa är stort.
Till alla som har deltagit i föreningsarbetet vill vi framföra ett varmt tack för ett
mycket gott samarbete och fina kontakter i övrigt.
Alla föreningsmedlemmar vill vi uttrycka vår tacksamhet till. Mycket intresse
för föreningens verksamhet finns och vi får mycket stöd och vänligt gensvar från
föreningens medlemmar. Detta är ovärderligt och stimulerar oss i vårt fortsatta uppdrag för föreningen.
Styrelsen
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