VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2008
Styrelse
Styrelsen har under året bestått av Anne Louise Kemdal, ordförande, Christian Kindblad,
vice ordförande, Per-Jan Pehrsson, sekreterare, Ingemar Johnn, kassör samt ledamöterna
Henrik Borg, Jenny Hällström och Eber Ohlsson.
Suppleanter har varit Lars Foberg, Mats Höjeberg och Göran Sjögård.
Revisorer
Susanne Simonsson har varit revisor och Kjell Rydesköld revisorssuppleant.
Valberedning
Ragnar Olsson har varit sammankallande i valberedningen och Stellan Westerberg och Sten
Henriksson ledamöter.
Styrelsemöten
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 12 protokollförda styrelsemöten.
Programverksamhet
16 februari besökte vi Pildammarnas vattentorn i Malmö där styrelseledamoten Eber Ohlsson
visade bilder och berättade om byggnaden och dess korta tid som vattentorn.
Efter årsmötet den 6 mars blev det ett föredrag av Tyke Tykesson om "Malmös industriarv
och framtiden".
Lördagen den 19 april gjorde vi, under sakkunnig vägledning av byggnadsantikvarie Olga
Schlyter, en vandring bland industrimiljöer i Norra Sorgenfri i Malmö.
Den 20 september besökte vi Borgquistska museet i Trelleborg. Här blev vi mottagna av inte
mindre än fem guider som berättade om pälshantverk och om familjen Borgquist.
Den 23 oktober gjorde vi ett studiebesök på SYSAV:s anläggning på Spillepengen i Malmö
där VD Håkan Rylander berättade om avfallshanteringens historia fram till dagens verksamhet.
Den 17 november besökte vi Rosendals avloppspumpstation i Malmö där Eber Ohlsson
berättade om byggnadens historia och funktion.
Projekt
För att marknadsföra föreningen och skaffa medlemmar har vi tagit fram fyra vykort med
industrihistoriska miljöer fotograferade av George Oddner och Gunnar Lundh.

Övrigt
Föreningen har inlett ett samarbete med Malmö museer och Skånska Ingenjörsklubben,
vilket bland annat innebär att föreningen har tillgång till sammanträdeslokaler på Teknikens
och Sjöfartens Hus i Malmö.
Ekonomi
Antalet betalande medlemmar uppgick under året till 57, varav 2 stödjande företag och
institutioner. Årets verksamhet gav ett överskott på kr 706,50, vilket gjorde att kassabehållningen vid årets slut ökade till kr 16 714,48. I övrigt hänvisas till bifogade
resultatrapport och saldolista.
Malmö den 16 april 2009
Styrelsen

