
 

 
Medlemsbrev, juni 2020 
 
Hej bäste vän av industrihistoria i Skåne! 
 
Det här blir mitt förste medlemsbrev till er som nyvald ordförande i föreningen. Vill passa på att 
först och främst tacka för förtroendet, det känns onekligen både lite skrämmande men också väldigt 
stimulerande och spännande. Jag hoppas att jag ska lyckas fortsätta leda föreningen med samma 
trygga och trivsamma anda som mina föregångare har gjort.  
  
Föreningens årsmöte har genomförts, det blev, som ni vet, ett årsmöte utan att vi fick möjlighet att 
träffas på plats. I stället blev det årsmöteshandlingar via hemsida och post och ni fick delta genom 
poströstning, sammanlagt 23 poströster skickades in. Det var tråkigt att vi inte kunde träffas på 
vanligt vis, men vi i styrelsen är nöjda med årsmötets genomförande och tackar er medlemmar för 
ett bra deltagande. Den nya styrelsen blev vald enligt valberedningens förslag, aktuell styrelselista 
finns på vår hemsida, där ni även hittar årsmötesprotokoll och övriga årsmöteshandlingar. 
 
Som kompensation för vårens inställda aktiviteter har vi försökt hålla föreningen aktiv i en mer 
digital form med hjälp av vår hemsida och facebook. Titta gärna in på hemsidan med jämna 
mellanrum, där läggs löpande in nya inlägg med intressant läsning, tips på aktiviteter och länkar till 
andra hemsidor som kan intressera. Om du inte redan är med oss på facebook välkomnar vi dig till 
det. 
 
Vi vill gärna att du som medlem delar med dig av artiklar, tips och annat som skulle kunna vara 
intressant för alla våra medlemmar. Vi tar också gärna emot fotografier från de aktiviteter som 
föreningen haft under åren för att tillföra vårt bildarkiv på hemsidan. Du kan tipsa antingen genom 
vår facebook, via industrihistoria@gmail.com eller skriva en kommentar direkt på hemsidan under 
Tips 
 
Till hösten hoppas vi komma igång med lite fler aktiviteter, framförallt tänker vi oss besök och 
guidningar utomhus. Det beror så klart på hur situationen med smittspridningen är och de riktlinjer 
som ges av myndigheterna.  
 
Det som bl a finns i höstens planering är: 

Besök i Kalkbrottet i Limhamn med guide 
Industrihistorisk vandring i Skanör 
Besök i stenbrott i Höör 
Besök på filmmuseet i Kristianstad 
Föredrag om cirkusindustrin av Tony Rhodin 

 
Vi återkommer med aktuella datum och tider när det är bestämt. 

Under tiden önskar jag alla våra medlemmar en skön och trevlig sommar! Ta gärna inspiration på 
vår hemsida t ex genom Tidigare aktiviteter eller Skånska industrimiljöer för tips till sommarens 
utflykter i din närhet. 

Hälsningar 

Ingrid Andersson 
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