
vAITI NASevE DENS H EM BYG DSFOREN I NG

Verksa mhetsberdttelse 6r 2018

Styrelsen har haft f6ljande sammansdttning under 6ret.
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Stvrelsemiiten: Foreningen har haft fem protokollforda moten .

Arbetsmiiten: Styrelsen har i samarbete med frivilliga haft 2 arbetsm6ten fdr

att arrangera VM-V5nnforsmdsterskapet i traktorpulling den L2 augusti.

Arsmiite: holls den 15 april i Hembygdsgirden. Arsmotesforhandlingarna

leddes av Arne Lindberg. UnderhSllning av Valter Karlsson.

Fiirbundsst6mma: Ombud till ldnsf6rbundets stiimma i Ume6 var Gunvor

Edholm och Sven-Erik Johansson

Uthvrning: Hembygdsgirden har varit uthyrd vid 5 tillfdllen. Vaktmdstare Sven-

Erik Johansson har ansvarat for uthyrningen.

Underhillsarbeten: lnstallation av ny el-central , jordade kontakter vdrmefldkt

och utbyte av nigra nya element samt armaturer. Aven en ny

varmvattenberedare har ersatt den gamla och trasiga.

VattensHkrins: Installation av vattensdkring. Bidrag erhSllits frin
forsdkringsbolaget och dven en liigre fors5kringspremie.

Miiten: Sven-Erik Johansson deltog 20 september i en halvdagskonferens

tillsammans med Viisterbottes lSns hembygdsforbund och Umei Universitet.



ArrangemanR:

Nationaldagsfirande 6 iuni: Umebygdens spelmansgille spelade. Bodil

Johansson med barnkor medverkade dven och talare var kyrkoherde Erika

Forsvall.

VM-Vdnnforsmdsterskapet i traktorpulling. Siindag 12 aususti

Evenemanget i Vdnnfors blev en lyckad tillstdllning med rekordminga

besokare. Vdsterbottens-Kuriren skrev reportage veckan fdre samt veckan

efter6t. Vdsterbottens Folkblad,Viisterbottningen samt Bil o Bostad skrev

ocksi veckan efterit. SR- lokalradio besokte och sdnde pi fredag . Forutom

traktortdvlingar sd visades i logen gamla foton frSn Vdnnis uppsatta av Ulrik

Almberg, Underh6llning av 3 Colours, lotteri, loppis, tunnbr6dsf6rsdljning samt

fika, korv och spolandsgrisens hamburgare. Gratis intrdde fdrutom
parkeringsavgift p6 kr 40varav 50% skulle gestill Barncancerfonden.

Parkeringsinkomsterna blev kr 20500 vilket motsvarar 515 bilar.

Barncancerfonden har erhillit kr 10300 och Hembygdsforeningen har

erhSllit diplom frin Barncancerfonden for g6van.

Styrelsen tackar alla medlemmar och frivilliga samt sponsorer som deltagit
och hj6lpt till vid de olika projekten och aktiviteter under 6ret samt tack till
Studieforbundet Vuxenskolan som stottat vid olika arrangemang.
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