
VERKSAMHETS BERÄTTELSE. 

Styrolsen för Böda hembygdskrets fär härmed avgiva följande verksam 

hetoberättelse för verksamhetsåret 1974. 
Styrelse. 

Styrelsen har under verksamhetsåret utcrjorta av: ordförande Erik Johns 

son, Strandtorp, kaJsör Anita Lönegård, Bödat sekreterare Stig Johans 

son, aamt Byxelkrok, samt Stina Nilsson, Kyrketorp, och Erik liilliii, 

Kyrkotorp. 

Styrelsen har haft 2 protokollförda sam~anträden. 
Hembygdskretsens ver~samhet. 

Under ur 1974 har Gula stugan up~rustats genom församlingens försorg, 

och nembygdskratsen har där inrättat att mindre hembygdsmuseum, som 

redan under det fbrsta året hade en betydande besöKsfrekvens. Försam 

lingen uvpläter Gula stugan kostnadsfritt till herobygdskretsen, som 

svarar skötsel och drift av hela fastigheten. 

Unuer verksaillnetsaret har hombygdskretsen också förvärvat ett äldre 
f d bostadsnus i Alvara. Huset hade urs~rungligen up~f~rte i Grankulla 
men flyttades till sin nJvarande plats Ar 1823. I förvärvet ingär ej 

någon mark, utan styrelsen underhandlar med markägaren Sigvard Peters 

son om att förv~rva en lämpli~ tomt till stugan. 

Även en äldre smedja, belägen pa John Petel'ssons jordbruksfastighet i 

Alvara, hur hembygds~retseu intresse uv, och kontakt ~ar tagits med 

markdgaran fur att antingen låta up~rätta gåvobrev till kretsen eller 

ett nyttijandortittsavtal, så att de absolut nödv''ndiga reparationerna 
kan utfuras av kretsen. 

Midsommarfirandet har trditionsenligt hållits tills~mmans med Ölands 

ao~markyrka vid Gula stugan med deltagande av folkdanslaget ~orrlearna 
och spelmän frän ÖlLnd. 

Den 24 juli anordnaues en hembygdsdag i Böda tillsammans med Ölands 
Hembygdsförbund, varvid bl a en utfärd gjordes till Böda kronopark. 

Hjalmar Nilsson var föredragshållare och Stina Nilsson stod för vär 

dinneskapet för hembygdsdagen. 

Under vintern och våren 1~74 färdigställdes väderkvarnarna i Sjöstorp 

ocn To~enäs av AMS, som drivit dessa reparationsarbeten som beredskaps 

arbete. Även kvarnen i Byrum har färdigställts genom ä~arnas fdrsorg, 
till vilket arbeta nembygdskretsen lämnat anslag. 
Slutord. 

Hernbygdskretsens styrelse vill på detta sätt tacka alla som hjälpt till 

med verksauheten - främst iordningsatällandet av Gula stugan till ett 

hembygdsmuseum, och även vid midsommarfirandet. Utan deesa insatser 

hade inte verkeac:heten k~nnat bedriv~s - det är dock synd att inte fle 
ra har möjlighet att medverka 1 Vdrt arbete. 

BHda i a~ril 1975. 
BÖDA HEMBYGDSKfiETS 
Styrelsen 



BODA H.El-wYGDSKREI'S EKONOMISK FÖRVALTNINGSBERÄTTEI.SE 1/4 1974-31/3 1975 

Ing.balans konto: 

Debet 

Öländsk bygds konto 

Allrn.Hembygdsfondens kapital 

Kapital konto 
S \lID.!ll_a kronor 

1944:- 
10122:- 
23254:20 

~20:20 

Kredit 

Kassa konto 

Postgiro konto 

Bank konto 

Anläggningars konto 

Inventariers konto 

Allmänna hembygdsfondens tillgångar 

33:66 
198:54 

6.465:- 
18.500:- 

1:- 

Summa .kronor 

10 .122: 
.22!].20; 20 

Vinst och förlust konto 

Debet 

Ungdomsverksamhets och kursers konto 

Omkostnads konto 

Anläggningars konto 
S wnma. kronor 

197:- 
952:35 
~- 
3648:35 

Kredit 
Medlemsavgifters konto 

Gåvors konto 

Räntors konto 

Festers konto 

Kapital konto 

Su.mm~ kronor 

1554:- 
22:35 

336:- 
170:25 

1.565:75 

3.648:35 
Utg.balans konto 

Debet 

,.....___ Kassa konto 

Postgiro konto 

Bank konto 
Anläggningars konto 

Inventariers konto 

Allmänna hembygdsfondens tillgångar 

Summa kronor 
Kredit 

Öländsk bygds konto 

Allmänna hembygdsfondens kapital 

Kapital konto 

S .lJ,filDla kronor 

363:31 

1345;14 
4801:- 

17001:- 

1:- 

ö 11968:- 

35479:45 

1823:- 
11968:- 
216Ji8~ 

.22l!!72:fil!2 
Utdraget ur huvud.bok. Böda den 31/3 1975 

~a/~7~/ 
__ Granskad och godk~n~: . 

~ 4-? /(/L_ t~->-r,,_ ) . L • ~ 
)Revisorer r~ 



REVISIONSBERÄTTELSE 

1975-05-17 

Undertecknade, som har granskat Böda hembygdskrets räkenskaper 
för år 1974 (bokföringsåret 1/4 1974-31/3 1975), får efter 
verkställd granskning avgiva följande berättelse. 

Räkenskaperna, som siffergranskats av undertecknade i samband 
med slutrevisionen, har befunnits styrkta med vederbörliga 
verifikationer, och den av oss företagna inventeringen av 
kretsens tillgångar har ej givit anledning till anmärkning. 

Den ekonomiska förvaltningsberättelsen, som upprättats av 
kassaförvaltare, överensstämmer med räkenskaperna. 

Då någon anledning till anmärkning ej föreligger får vi 
därför föreslå 

att kassaförvaltare,måtte beviljas full ansvarsfrihet för 
den tid revisionen omfattar. . 
.;:_·,..,,~ ;V~~~) 

I 
Stig Nilsson 

Revisorer 

(},~ 
Elsie Nilsson 
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