VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2009
Styrelse
Styrelsen har under året bestått av Anne Louise Kemdal, ordförande, Christian Kindblad,
sekreterare, Ingemar Johnn, kassör samt ledamöterna Henrik Borg, Jenny Hällström, Mats
Höjeberg och Eber Ohlsson. Suppleant har varit Lars Foberg.
Revisorer
Susanne Simonsson har varit revisor och Ragnar Olsson revisorssuppleant.
Valberedning
Sten Henriksson, sammankallande samt Kerstin Arcadius och Stellan Westerberg har utgjort
valberedning.
Styrelsemöten
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 9 protokollförda styrelsemöten.
Programverksamhet
Industriruinens återkomst. Den 25 februari gav etnologen och forskaren vid Lunds Universitet
Robert Willim intressanta perspektiv på vad det är som vi bevarar som industriminnen. Han
har nyligen publicerat boken Industrial Cool som diskuterar hur vi kan ta vara på den
industriella historien på nya sätt.
Bakom fasaderna på Limhamns cementfabrik. Den 28 mars gjorde vi ett studiebesök på f.d.
Cementa i Limhamn. Vi fick en historisk tillbakablick, en rundvandring på fabriksområdet och
en blick mot framtiden där de nya ägarna planerar att med viss återanvändning bygga nya
bostäder.
Besök i Limhamns kalkbrott, i samarbete med Svenska Naturskyddsföreningens
Malmösektion den 3 juni. Kommunekolog Mats Wirén ledde vandringen.
Höganäs industrihistoria den 23 september. Industrihistorisk stadsvandring och besök på
keramikfabriker. Samarrangemang med Höganäs kommun, stadsantikvarien i Höganäs och
Staffordska sällskapet i Höganäs.
Dialog om bevarande och utveckling på gamla Kockumsområdet i Malmö
den 15 oktober. Samtal om historia och framtid med anledning av aktuella planer för
exploatering av gamla Kockumsområdet. Ett samarrangemang med Malmö museer och
Varvshistoriska Föreningen.
Ystadsföretag med rötter i Persöner. Den 18 november samlades vi på Klostret i Ystad där
Hugo Jönsson från Polykemi och Bertil Håkansson från PMH International berättade om sina
företag och hur de utvecklats från Persöner. Ett samarrangemang med Ystads museer och
Ystads Fornminnesförening.
Ekonomi
Antalet betalande medlemmar uppgick under året till 74, varav en stödjande institution. Årets
verksamhet gav ett underskott på kr 2306.19, vilket gjorde att kassabehållningen vid årets
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slut minskade till kr 14408,29. I övrigt hänvisas till bifogade resultatrapport och
balansräkning. Bilaga 1.
Övrigt
Föreningen har 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.
Föreningen har under året fört en diskussion med Svenska Industriminnesföreningen om en
närmare samverkan mellan den nationella organisationen och regionala industrihistoriska
föreningar.
Malmö den 10 mars 2010
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