
 
 

 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 
 

ÅRSMÖTE 2020 

Årsmötet planerades till en början vara med förhandlingar i en lämplig lokal och tillsammans med en intressant gästföreläsare. Temat för 2020 

årsmöte var tänkt att vara Cirkus som industri med Toni Rhodin. På grund av den pågående pandemin fick vi ställa in dessa planer och i  stället 

arrangerade vi de formella årsmötesförhandlingarna med hjälp av årsmöteshandlingar på hemsida och utskick följt av poströstning. Datum för 

årsmötes sattes till den 28 april och poströstning var därefter möjlig fram till 8 maj. 23 medlemmar deltog i årsmötets poströstning inklusive 

styrelsen som avstod att rösta för styrelsens ansvarsfrihet och  i  valet av revisor. Valberedningens förslag antogs vilket betydde omval av tidigare 

styrelsemedlemmar, med en rockad då tidigare vice ordförande Ingrid Andersson valdes till ordförande och tidigare ordförande Lars Foberg 

senare blev vice ordförande vid det konstituerande mötet. Margit Dudas valdes in som ny suppleant i styrelsen, revisorer och valberedning blev 

kvar som tidigare.   

 

Anders Ödman som sedan 2012 varit en trogen och uppskattad styrelseledamot valde att inte ställa upp för omval. Vi tackar Anders som under 

sina åtta år bidragit med stort och djupt kunnande, trevlig samvaro och brett nätverk. Vi är glada för att Anders stannar kvar i föreningen så att vi 

ännu får möjlighet att ta del av hans lärorika föredrag och guidningar. 

 

STYRELSENS SAMMANSÄTTNING 

Ordförande: Ingrid Andersson 

Vice ordförande Lars Foberg 

Sekreterare: Gustaf Gustafsson 

Kassör: Gabriella Jansson 

 

Ledamöter: 

Arne Thornberg 

Christian Kindblad  

Niklas Larsson 

 

Suppleanter: 

Joakim Frieberg 

Göran Hansson 

Margit Dudas. 

 

Revisorer 

Carl Bergendorff  

Maria Wallin  

 

Valberedning 

Jenny Hällström (sammankallande)  

Eber Ohlsson 

 

STYRELSEMÖTEN 

Styrelsen har under 2020 sammanträtt vid 10 tillfällen, samtliga protokollförda styrelsemöten samt ett konstituerande möte efter årsmötet. I 

februari var styrelsen inbjuden till Anders Ödman då vi kunde kombinera vårt styrelsemöte med en mycket trevlig visning av Anders verkstad 

med historiska stadsmodellbyggen. Styrelsens möten har därefter varit digitala via Skype, en mötesmetod som vi i likhet med många andra har 

lärt oss att hantera och som gett oss både positiva och negativa erfarenheter. 

 

MEDLEMMAR 

Under 2020 hade föreningen 78 enskilda  medlemmar, vilket var detsamma som föregående år. Medlemsavgiften för 2020 var oförändrad 150 

kronor per år för ordinarie medlem, 75 kr för studerande och 500 kr för företag och föreningar. 

 

EKONOMI 

Föreningens ekonomi är fortsatt mycket god och stabil. Våra intäkter utgörs av medlemsavgifter och studiebesöksavgifter från icke medlemmar. 

Under året har kostnader huvudsakligen rört vår nya hemsida och rundvandringen i Kalkbrottet. Årets verksamhet gav ett överskott på 8213 kr, 

vilket gjorde att kassabehållningen vid årets slut ökade till 32965 kr. I övrigt hänvisas till föreningens bokslut för 2020. 

 

FÖRENINGEN INDUSTRIHISTORIA I SKÅNE PÅ NÄTET 

Föreningens hemsida, Industrihistoriaiskane.se, som under slutet av 2019 genomgick en uppdatering har under året erbjudit nya inslag i form av 

omröstning, filmer, bilder, tips, länkar mm. Delvis som kompensation för vårens inställda aktiviteter har vi försökt att hålla föreningen aktiv i en 

mer digital form vilket bl a synts på vår hemsida.  

 

Även föreningens Facebook har haft mer aktiviteter under året, genom avisering om kommande aktiviteter och annat som kan intressera våra 

medlemmar.  

 

 

http://industrihistoriaiskane.se/


 
 
MEDLEMSBREV 

Två medlemsbrev har gått ut till medlemmarna under året, ett inför sommaren och ett i december, med information om genomförda och 

kommande arrangemang och aktiviteter. 

 

PROGRAMVERSAMHET 

Under året genomfördes sju studiebesök, guidningar, utflykter och föredrag. 

 

Studiebesök 

Tisdagen den 21 januari, Sysavs sophanteringsanläggning i Malmö 

Vi besökte Sysavs stora sophanteringsanläggning på Spillepengen i Malmö, där vi först fick en presentation om verksamheten och om 

återvinningens nytta och nödvändighet. Detta gjordes i hörsalen som var byggd av återvunnet tegel från den rivna Maglarps kyrka. Därefter fick 

vi proffsig guidning runt om i anläggningen och kunde se förbränningen på alla dess nivåer. Det var ett lärorikt studiebesök som gav en bred bild 

av vår tids energirika slutproduktion.  

 

Tisdagen den 3 mars, Ballingslöv AB 

Kökstillverkaren Ballingslöv AB är ett företag med en historia som går tillbaka till 1920-talet, då som AB Ballingslövs träförädling.  

Föreningen fick en presentation om företaget och även en rundvandring i deras tillverkning. Alla deltagare fick dessutom var sitt exemplar av 

boken “Ballingslöv AB 75 år”, som även går att läsa på Industrihistoriaiskane.se. 

 

Därefter innebar situationen med den rådande pandemin att vi fick ställa in föreningens aktiviteter fram till sommaren.  

 

Guidningar 

Lördagen den 29 augusti, rundvandring i Skanör  

Med Christian Kindblad som guide genomförde föreningen sin första aktivitet sedan pandemin bröt ut. Efter ett kraftigt regn sprack molnen upp 

och solen tittade fram denna lördag i Skanör då vi fick nerslag i fiskeortens historia. En kort promenad från medeltida borgruin och kyrka till det 

förnämliga Rådhuset och en modern stadsplan gav oss en rik historia om bränder, översvämningar, stormar och sandflykt som drabbat och 

präglat staden. Tack vare en ljudanläggning lånad av Malmö stad kunde rundvandringen ske på ett Coronasäkert sätt.  

 

Lördagen den 5 september, rundvandring i Limhamns kalkbrott 

Solen var med oss första lördagen i september då vi besökte det kommunala naturreservatet Limhamns kalkbrott. Det är drygt tio år sedan 

föreningen var där 2009, då tillsammans med Naturskyddsföreningen. Denna gång fick vi en guide från Malmö stad som på vår vandring genom 

det enorma stenbrottslandskapet berättade om platsens rika naturliv och omfattande industrihistoria.  

 

Lördagen den 17 oktober, stadsvandring i Malmö utmed gamla Ystadbanans sträckning 

Christian Kindblad var åter vår ciceron, denna gång i sällskap med Ulf Nilsson. De två guidade oss längs gamla Ystadbanans sträckning från 

Malmö Västra till Södervärn. Från denna guidning finns på hemsidan flera artiklar och även kartor och bilder som visades i storformat under 

guidningen. Stadsvandringen var ett samarrangemang med SJK Skåne. 

 

Utflykter 

Lördagen den 26 september, Domkyrkostenbrotten i Vittseröd 

Anders Ödman tog med oss på en lärorik och trivsam vandring längs med stenbrottens lämningar. Här har i sekler sedan medeltiden brutits sten 

som använts både till kvarnsten och till byggsten bl a till Domkyrkan i Lund.  

 

Föredrag 

Tisdagen den 8 december, Skånes glömda rum - det industriella välståndets ruiner med Calle Bergendorff 

Calle Bergendorff berättade utifrån sin nyutkomna bok” Skånes glömda rum - det industriella välståndets ruiner”. Vi bjöds på en resa i ord och 

bild bl.a. i den plomberade tunneln mellan kalkbrottet och cementfabriken, i Kockums gamla hallar och i andra nedlagda fabriker i Skåne. Även 

utanför landets gränser fick vi se övergivna ruiner av industribyggnader från det inre. Detta var föreningens första föredrag som inte var i fysisk 

form, istället användes Skype som digital plattform. 

 

  

http://industrihistoriaiskane.se/nyheter/ballingslov-ab/
http://industrihistoriaiskane.se/aktiviteter/tidigare/lordag-17e-oktober-kl-10-30-stadsvandring-i-malmo-utmed-gamla-ystadbanans-strackning/


 
 
 

Föreningen Industrihistoria i Skåne      
Organisationsnummer 846502-4019      

        
BOKSLUT 2020        

        

        
RESULTATRÄKNING FÖR ÅR  2019   2020 

        
Rörelsens intäkter        
Medlemsavgifter (85) (2019 - 78)  11775,00   12750,00 

Studiebesöksavgifter icke medlem (8) (2019 - 4)  200,00   400,00 

Summa intäkter     11975,00   13150,00 

        

        
Rörelsens kostnader       
Bankkostnader    750,00   750,00 

Webb    1450,00   1537,50 

Medlemskostnader, administration och årsmöte  5824,35    
Övriga kostnader, medlemsaktiviteter  2500,00   2650,00 

Möteskostnad styrelsemöte   2000,00     

Summa kostnader     12524,35   4937,50 

        
ÅRETS 

RESULTAT    -549,35   8212,50 

        

        
BALANSRÄKNING PER 31 DECEMBER  2019   2020 

        
Omsättningstillgångar       
Kassa och bank    25152,45   32964,95 

Återkrav        
Interimsskuld     -400,00     

SUMMA TILLGÅNGAR   24752,45   32964,95 

        

        
EGET KAPITAL OCH SKULDER      

        
Eget kapital        
Balanserat resultat    25301,83   24752,45 

ÅRETS RESULTAT     -549,35   8212,50 

Summa eget kapital    24752,48   32964,95 

        
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL  24752,48   32964,95 

        

        

        
Ställda säkerheter    inga    
Ställda ansvarsförbindelser   inga    

        

        
Malmö den xx april 2021       

        

        

        

        
Ingrid Andersson 

Ordförande 
 Gustaf Gustafsson 

Sekreterare 
 Gabriella Jansson 

Kassör 
 Lars Foberg                        

V. ordförande    

        

        

        
Christian Kindblad 

ledamot 
 Niklas Larsson 

ledamot 
 Arne Thornberg 

ledamot 
 

    

        

        

        
Joakim Frieberg 

suppleant 
 Göran Hansson 

suppleant 
 Margit Dudas 

suppleant 
   

     

        
 


