
VERKSAMHETS BERÄTTELSE. 

Styrelsen för Böda hembygdskrets får härmed avgiva följande verksam 

hetsberättelse för verksamhetsåret 1978 - 1979. 

Medlemsantalet utgör vid verksamhetsårets utgång den 31/3 1978 J""' 
medlemmar. 

Styrelsen har under året utgjorts av Erik Johnsson, ordförande, Anita 

Lönegård, kassör, Stig Johansson, sekreterare, samt Stina Nilsson och 

Erik Nilsson. Styrelsen har haft 2 protokollförda sammanträden. 

Hembygdsstugan Gula stugan har varit öppen i likhet med de närmast 

föregående ireno Samlingarna har utökats något genom gåvor och andra 

förvärv. 

Stugan i Alvara har under 1978 k~XXIIIKX varit föremål för vissa nöd 

vändiga reparationsarbeten, maa mycket återstår att göra innan den 

kan användas på avsett sätt. 

Hembygdskretsens egna kvarnar i Alvara och Norrböda har översetts, 

liksom också kvarnen vid Tokenäs - som dock äges av enskild person. 

Efter sammanträffande med representanter för Svenska Missionsförbun 

det har hembygd$kretsen som gåva erhållit det äldre körverk m fl äld 

re j~ordbruksinventarier, som förvarades i ladugården på fastigheten 

Torp 7:4. Under våren 1979 har det blivit aktuellt att Byxelkroks 

vägförening skall förvärva ladugården för att den skall rivas och 

lämna plats för vägrätning. För tillfället finns ingen förvarings 

plats för de äldre jordbruksinventarierna, men vi hoppas, att de ska 

kunna xxx få plats i någon annan ladugård. 

Midsommarfirandet har traditionsenligt hållits vid Gula stugan. Besö 

kandeantalet var som vanligt mycket stort och festen hölls tillsammans 

med Rådet för Ölands Sommarkyrka. Styrelsen vill framföra ett varmt 

tack till alla som medverkade till a;t göra festen trevlig och lyckad. 

Betr. hembygdskretsens ekonomi xxix får styrelsen hänvisa till den 

ekonomiska berättelsen och revis~orernas berättelse. 

Hembygdskretsens styrelse vill till sist på detta sätt tacka alla med 

lemmar och andra, som hjälpt till med kretsens verksamhet - ekonomiskt 

eller på annat sätt - och vi kan bara konstatera, att utan dessa in 

satser så hade inte verksamheten kunnat bedrivas. 
B~da i april 197,. 
BODA HEMBYGDSKRETS 

Styrelsen 

- •• --ohnsson 
ordförande 



BÖDA HEMBYGBSKRETS 

EKONOMISK FÖRVALTNINGSBERÄTTEISE 1/4 1978 - 31/3 1979 
ING .BALANS KONTO 
Debet: 
Oländsk bygds konto 
Allm.hembygdsfondens konto 
Reparationsfonden 
Kapital konto 

S umms kronor 

Kredit: 
Kassa konto 
Postgiro konto 
Bank konto 
Anläggningars konto 
Inventariers konto 
Allm.hembygdsfondens kap.konto 

1663:- 
19249:- 
6052:80 

17627:66 

44592:46 

Summa kronor 

244:80 
564i66 

9032,- 
15501:- 

1:- 
19249 :- 
44592:46 

VINST OCH FÖRLUST KONTO 
Debet: 
Anläggningars konto 
Inventariers konto 
Möten och festers konto 
Omkostnads konto 
Kapital konto 

Kredit: 
Medlemsavgifters konto 
G~vors konto 
Räntors konto 

0 

UTGAENDE BALANS KONTO 
Debet; 
Kassa konto 
Postgiro konto 
Bank konto 
Anläggningars konto 
Inventariers konto 
Allrn,hembygdsfondens tillg~ngar 

Summa kronor 

404:15 
955:55 

3:65 
.365:20 

1261:45 
2990:-- 

Summa. kronor 

1303:-- 
1100:-- 
587:-- 

2990:-- 

43:05 
91:41 

7519:-- 
26501 !-- 

1:-- 
22078:-- 

Summa kronor 56233:46 
Kredit: 
~ländsk bygds konto 
Oland och ölänningar konto 
Allm.hembygdsfondens .kapital 
Reparationsfonden 
Kapital konto 

Summa kronor 

1595:-- 
46:-- 

22078:-- 
2625:35 

29889:11 
56233:46 

B,?ia den 31. ~ars 1979 l:> 
~~//- ~/ 

/Anita L~ 
k,,ssaförvaltare 



REVISIONSBERÄTTELSE 

1979-05-05 

Undertecknade revisorer valda att granska Böda Hembygdskrets 
räkenskaper (780401-790331) efter granskning av verifikationer, 
kassadagbok och den ekonomiska förvaltningen. 

Då ingen anmärkning finnes av väl förda räkenskaper vill vi efter 
fullgjort uppdrag lämna full ansvarsfrihet för den tid revisionen 
omfattar. 

Stig Hermansson Eric Wargloo 

-------- 
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