
VERKSAMHETSBERÄTTELSE. 

Styrelsen för Böda hembygdskrets får härmed avgiva följande 
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 1975T 1976. 
Medlemsantalet utgör vid årets slut 380 ( 31/3 1976). 
Styrelsen har under året utgjorts av ordförande Erik Johnsson, 
Strandtorp, kassör Anita Lönegård, Böda, sekreterare Stig 
Johansson, Byxelkrok, samt Stina Nilsson och Erik Nilsson. 

Styrelsen har haft två protokollförda sammanträden. 
Det ärdre bostadshus i Alvara, som kretsen förvärvade under 

år 1974, har alltid stått på ofri grund. Genom gåvobrev har 
kretsen nu erhållit ett markområde av markägaren Sigvard Peters 
son, Sörvik, Oskarshamn, som skall utgöra jomt till stugan. 
Ansökan om avstyckning har inlämnats till Lantmäterimyndigheten, 

men någon förrättning har ännu inte kunnat ske. Styrelsen hop 
pas att det under innevarande år skall kunna få en avstyckning 
så att arbetet med hägnad och vissa förbättringsarbeten på 
stugan skall kunna utföras. 
Utav hemmansägaren John Petersson, Alvara, har hembygdskret 
sen såm gåva erhållit en äldre smedja, belägen på fastigheten 

Alavar 6:4. Smedjan har under året reparaBats och inhägnats, 
så att den inte skadas av betande djur. 

Till givarna Sigvard Petersson och John Petersson får styrelsen 
framföra sitt varma tack, för de erhållna gåvorna, som vi hop 

pas skall förvaltas väl av hemfbygdskretsen. 
Gula stugan hade under sitt andra verksamhetsår som hembygds 

museum en mindre ökning av besöksfrekvensen jämfört med före 
gående år. Dock ~orde det finnas utrymme för en betydande ök 
ning av besökarantalet, som med hänsyn till alla tll!!tister, som 
besöker vår bygd, inte är översvallande stort. 

Midsommarfirandet har traditionsenligt hållits tillsammans med 
Ölands sommarkyrka vid Gula stugan under medverkan av folkdans 
lag och spelmän från Öland. Besökandeantalet var här mycket 
stort - och denna fest har numera fått traditionens prägel. 
Betr. ekonomin får vi hänviaa till den ekonomiska berättelsen 
samt revisorernas berättelse. 
Hembygdskretsen vill till sist på detta sätt tacka alla medlem 
mar och andra, som hjälpt till med kretsens verksamhet, o~h 

bara konstatera, att utan dessa insatser hade verksamheten icke 

kunnat bedrivas. Styrelsen. 



BÖDA H.Et-ffiYGDSKR.ETS. 

EKONOMISK FÖRVALTNINGSBERÄTTEISE FÖR TIDEN 1/4 1975 - 31/3 1976. 

Ing. Balans Konto: 
Debet: 
Öländsk bygds konto 
Allrn.Hembygdsfondens kapital 
Kapital konto 

S wnma kronor 

1823:- 
11968:- 
21688:45 
35479:45 

Kredit: 
Kassa konto 
Postgiro konto 
Bank konto 
Anläggningars konto 
Inventariers konto 
Allm.Hemb;;tgdsfondens tillgångar 

Summa kronor 

363:31 
1345:14 
4801:- 

17001:- 
1:- 

11968:- 
354'79:45 

Vinst och Förlust Konto 
Debet: 
Anläggningars konto 
Möten och festers konto 
Lotteriers konto 
Omkostnads konto 
Div.konton 
Kapital konton 

S !l1ll1Il~kr on_or 

1500 :- 
648:13 
45:35 

174:55 
110: 
'J.91:)1 

25..28:- 

Kredit: 
Medlemsavg. konto 
Gåvors konto Summa kronor 

1528: 
WQ.l:: 
2i!28:- 

Utg.Balans konto 
Debet: 
Kassa konto 
Postgiro konto 
Bank konto 
Anläggningars konto 
Inventariers konto 
Allm.Hembygdsfondens tillgångar 

Summa kronor 

119:11 
730:31 

7001:- 
15501:- 

1:- 
13188:- 
3654°=42 

Kredit: 
Öländsk bygds konto 
Allm.Hembygdsfondens kapital 
Kapital konto 

Summa kronor 

1584:- 
13188:- 
21768:42 
36540:42 

Utdraget ur huvudbok 
Böda den 31/3 1976 

~~~ 
Kassaförvaltare 

Gra~ad" g / o 1976 --~tan ari:närkning. 
~~ ~-1J5/da~ 

Revisorer 
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