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Verksamhetsberättelse År 2016 

 

Styrelsen Ordförande  Rolf Pennerud 
  Kassör Berit Eriksson 
  Sekreterare Rune Larsson 
  V. ordför. Kent Sjöström 
  Ledamot Birgitta Olsson 
  Suppleant Hans Wiberg 
 
  
    

Medlemsantal Hembygdsföreningen hade, vid årets slut, 186 medlemmar.  
 
 

Möten Styrelsen har haft 9 protokollförda styrelsemöten. 
  
 Årsmöte hölls den 20 mars med ett 25 tal medlemmar närvarande. 
 Årsmötesförhandlingar, kaffe och information av Kent Sjöström 

genomfördes. 
  
 Höstmötet hölls den 23 oktober. Seniorglädje från Hallstahammars 

Kommun bestående av Sanna Fredriksson och Marie Eriksson, 
berättade om olika friskvårds och aktivitetsprogram som genomförs i 
kommunen. Därefter serverades kaffe till ett 25 tal besökande som 
också fick information om det aktuella arbetet i hembygdsföreningen. 

 
Öppet Hus. Varje tisdag är lokalen öppen på eftermiddagarna. Föreningens 

medlemmar ställer upp och serverar kaffe. Under 2016 hade vi cirka 
1300 besökande. 

 Ett stort tack till alla som ställer upp och hjälper till.  
   

Aktiviteter  
 
Amstasmycket Försäljningen går fortfarande bra.  
 
 
Hemsidan Kent Sjöström har nu till stor del tagit över arbetet med hemsidan och 

Kurt Larsson har dragit sig tillbaka. Det tillkommer artiklar på sidan 
kontinuerligt. Kent har också producerat berättelser från Kolbäck till den 
lokala annonstidningen Här och Nu.  

  
 
Konst o. kultur Vi deltog i Konst och Kulturrundan under påsken. Det kom ett 80-tal 

besökande. Rolf Pennerud såg till att besökande hittade böcker och 
bilder i våra samlingar.  
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Kolifej                    Den 3 sept. var det Kolifej. Vi hade lokalen öppen, och många kom på 

besök.         
 

Träffar Den 18 oktober arrangerade vi områdesträffen inom Västmanlands 
Hembygdsförbund och Fornminnesföreningen. 22 representanter från 8 
omkringliggande Hembygdsföreningar och styrelsemedlemmar från 
distriktsorganisationen deltog. Rapporter från arbetet inom de olika 
Hembygdsföreningarna framfördes. Information från distriktsstyrelsen 
framfördes av Konsulent Ann Österberg. Vi bjöd på kaffe och smörgås. 

 
Minneskonto Inga medel från Eva Bergqvists minneskonto har tagits i anspråk i år.  
 
 
Slutord Vi i styrelsen har på bästa sätt försökt lösta arbetsuppgifterna i  

föreningen. Vi tackar för det gångna verksamhetsåret och ställer 
samtidigt våra platser till årsmötets förfogande.  

 
 

Kolbäck i mars 2017.   
 
  
 ……………………..  ………………….. 

Rolf Pennerud   Kent Sjöström 
Ordförande   Vice. Ordförande 

 
 ..........................  ……………………            

Berit Eriksson   Rune Larsson 
                   Kassör                          Sekreterare 


