
 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022 

ÅRSMÖTE 2022 

Föreningen årsmöte hölls den 5 april på Arkivcentrum Syd i Lund, Toni Rhodin fick äntligen 

hålla sitt föredrag om Cirkuslogistik. Vi var 28 medlemmar som samlats till årsmötet och den 

nya styrelsen blev vald enligt valberedningens förslag.  
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STYRELSEMÖTEN 

Styrelsen har under 2022 sammanträtt vid 10 tillfällen, samtliga protokollförda styrelsemöten samt ett 

konstituerande möte efter årsmötet. Vanligtvis har vi träffats digitalt via Teams, ett par gånger har vi  

haft vårt styrelsemöte hos Helsingborgs stadsarkiv. 

MEDLEMMAR 
Under 2022 har antalet medlemmar minskat något och vid årets slut var vi 83 betalande medlemmar. 

Medlemsavgiften för 2022 var oförändrad 150 kronor per år för ordinarie medlem, 75 kr för 

studerande och 500 kr för företag och föreningar. 

 



 
 
På föreningens hemsida finns nu ett formulär där den som vill bli medlem enkelt kan fylla i sina 

uppgifter och bli medlem i föreningen. 

EKONOMI 
Föreningens ekonomi är fortsatt stabil. Våra intäkter utgörs av medlemsavgifter och 

studiebesöksavgifter från icke medlemmar. Under året har kostnader huvudsakligen rört årsmötet, en 

del medlemsaktiviteter och utgifter i samband med styrelsemöten. Årets verksamhet gav ett underskott 

på 3359 kr och kassabehållningen vid årets slut hamnade på 39118 kr. I övrigt hänvisas till 

föreningens bokslut för 2022. 

FÖRENINGEN INDUSTRIHISTORIA I SKÅNE PÅ NÄTET 

Föreningens webbplats, Industrihistoriaiskane.se, hade under året strax under 10 000 besökare, det var 

något mindre än året före då  lite över 10 000 besökare tittade in på Industrihistoriaiskane.se. 

 

Under året publicerades 1 föredrag på IHS Play, det var Toni Rhodins föredrag på årsmötet om 

cirkuslogistik. 

 

Föreningens Facebook har haft löpande publiceringar under året, bl.a. avisering om kommande 

aktiviteter och annat som kan intressera våra medlemmar.  

MEDLEMSBREV 

Ett medlemsbrev har gått ut till medlemmarna och därutöver har vi gjort medlemsutskick i samband 

med aktuella arrangemang. Numera kan vi göra våra medlemsbrev och medlemsutskick via hemsidan 

vilket underlättar och förbättrar kommunikationen utåt till våra medlemmar. 

BOKCIRKEL 

Föreningens bokcirkel med industrihistoriskt fokus har varit i gång under första halvan av året, 

därefter har det av olika anledningar blivit ett uppehåll. Men vi hoppas att vi ska kunna komma igång 

igen med våra bokcirkelträffar.  Under året har vi haft tre träffar, alla digitala via Google Meet, och de 

böcker som lästes var: 

Slamfarmen av Torgny Karnstedt 

Sågverksungen av Vibeke Olsson 

Mönstersamhället av Anneli Rogeman 

PROGRAMVERSAMHET 

Under året genomfördes 6 studiebesök, 1 guidning, 1 utflykt, 1 evenemang och 1 föredrag. 

 

Studiebesök 

En sen eftermiddag i slutet på mars träffades ett femtontal  medlemmar för ett studiebesök hos Gropro 

AB i Bjuv. Det var vårt första företagsbesök på drygt 2 år och det kändes lite ovant men också väldigt 

roligt och förväntansfullt. Efter Findus plötsliga sorti från Bjuv har mycket hänt, om detta berättade 

VD Bengt Persson och vi fick också en fin guidning på det omfångsrika industriområdet..  

http://industrihistoriaiskane.se/


 
 
En knapp månad senare i slutet på april gjorde vi studiebesök hos Note Lund AB. Det var något fler 

deltagare som anslutit denna gång, ca 25, som fick en guidad visning genom produktionen av VD 

Henrik Andersson. 

 

I början på maj samlades vi i Åstorp för ett studiebesök hos Milab Microphones AB. Företaget som 

startade för över 80 år sedan pratade om och visade sin tillverkning av kvalificerade mikrofoner för 

yrkes-och studiobruk. 

 

I början på juni besökte vi underhållsdepån för Öresundståg i Kärråkra strax norr om Hässleholm. 

Det var ett samarrangemang med SJK Skåne som blev fulltecknat med ca 20 deltagare som fick ta del 

av denna omtalade underhållsdepå för våra Öresundståg. 

 

Höstens första studiebesök var i september då vi fick möjlighet att titta på Sysavs:s nya Siptex-

anläggning i Malmö. Siptex står för “Svensk innovationsplattform för textilsortering” och är världens 

första automatiska storskaliga anläggning för textilsortering. Det var en mindre skara på 8 personer 

som fick möjlighet att titta på anläggningen och höra om denna nydanande verksamhet..  

 

I oktober var dags för dubbelbesök i Eslöv. Vi samlades först vid den gamla spritfabriken där 

stadsarkitekt Torsten Helander berättade om planerna för det gamla fabriksområdet som stått övergivet 

i många år och nu skall omvandlas till bostäder. Därefter besökte vi ScanMarine AB där VD 

Alexandra Rolland Hogenfält berättade om företagets bakgrund och verksamhet och guidade oss runt i 

anläggningen. 

Guidningar 

I slutet på sommaren i augusti var vi ca 13 personer som besökte Dunkers kulturhus i Helsingborg 

för att titta på utställningen Ett skepp blir till om Helsingborgs varv. Anders Bredahl från Skånes 

Näringslivsarkiv och Ulf Axel Nilsson guidade oss i denna utställning om en svunnen skeppsindustri i 

Helsingborg. Efter det fick vi även en guidning i den permanenta utställningen På gränsen av 

antikvarie Anja Persson.  

Exkursion och Evenemang 

En lördag i september var det dags för föreningens heldags-exkursion i nordöstra Skåne. Vi inledde 

med att först besökta Ryhls båt & skeppsvarv i Åhus. Ett småskaligt varv, över hundra år gammalt, 

väl bevarat och fortfarande i drift, i dag klassat som industriellt kulturarv. Vi var 14 medlemmar som  

fick trevlig och intressant guidning av Ewa Svedberg.  

 

På eftermiddagen besökte vi Filmmuseet i Kristianstad, där museiintendent Véronique Dubois-Côté 

guidade oss i utställningen, som avslutning fick vi titta på några äldre kortfilmer i museets fina 

biosalong. 

 

Föreningen deltog på Kulturnatten 2022 i Lund den 17 september. Det var tredje gången som vi fick 

möjlighet att vara med på Kulturnatten och visa upp föreningens verksamhet. Det är ett trevligt tillfälle 

som möjliggör många möten och lockar ofta några nya medlemmar till föreningen. 8 medlemmar var 

på plats med tält, visade industrihistoriskt bildspel, bjöd på enklare fika och samtalade om föreningens 

verksamhet och vårt lokala industrihistoriska kulturarv..  

 

 
 

 

https://regionmuseet.se/filmmuseet/
https://lund.se/uppleva-och-gora/vad-hander-i-lunds-kommun/kulturnatten
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BOKSLUT 2022 

 

RESULTATRÄKNING FÖR ÅR 2022 2021 

Rörelsens intäkter   

Medlemsavgifter (82 full 2 stud) (2021 - 99) 12525,00 14850,00 

Studiebesöksavgifter icke medlem (2021 - 2)                      -                100,00 

Summa intäkter 12525,00 14950,00 

Rörelsens kostnader   

Bankkostnader 1200,00 750,00 

Webb 1946,25 1537,50 

Medlemskostnader, administration och årsmöte                                                              6857,95  
Övriga kostnader, medlemsaktiviteter 3200,10 2650,00 

Möteskostnad styrelsemöte          2680,00 500,00 

Summa kostnader 15884,30 5437,50 

ÅRETS RESULTAT -3359,30 9512,50 

BALANSRÄKNING PER 31 DECEMBER 2022 2021 

Omsättningstillgångar 
  

Kassa och bank 39118,15 42627,45 

Interimsskuld        
 

                        150,00 

SUMMA TILLGÅNGAR 39118,15 42477,45 

EGET KAPITAL OCH SKULDER    

Eget kapital 
  

Balanserat resultat 42477,45 32964,95 

Årets resultat                                                -3359,30               9512,50 

Summa eget kapital 39118,15 42477,45 

SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 39118,15 42477,45 

   

Ställda säkerheter 

 

inga 
 

Ställda ansvarsförbindelser inga  
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