Verksamhetsberättelse för 2019
Styrelsen för Föreningen Norns Bruks vänner får härmed lämna följande redogörelse
för verksamheten under år 2019.
Allmänt
Under året har verksamheten varit koncentrerad kring de traditionella aktiviteterna
midsommarfirandet, Norndagen, museiverksamheten och guidning på bruket för
enskilda och besöksgrupper. Rastplatsen och gångvägarna vid besöksmålet
Knapptjärn har vårdats i avsikt att hålla området lättillgängligt för besökande. I
augusti firade föreningen sitt fyrtioårsjubileum med en festlighet i danslogen på Norn.
Samarbetet med Norn Bruks samfälligghetsförening, Hedemora kommun och andra
föreningar och organisationer inom hembygdsrörelsen har fungerat väl under året.
Styrelsen
Styrelsen har hållit 7 protokollförda möten under året och haft följande
sammansättning:
Ordförande: Jan Karlsson Vice ordförande: Anders Sundström Sekreterare: BengtErik Johansson Kassör: Jonas Ericsson Ledamöter: Kerstin Ahston, Jan-Erik
Johansson, Lisbeth Lundin. Ersättare: Sören Bergman, Anna-Karin Danielsson och
Tommy Arvidsson.
Medlemmar
Antalet medlemmar var vid utgången av år 2019 var 208.
Ekonomi
Föreningens grundintäkt kommer från medlemsavgifterna. Intäkterna från försäljning
av skrifter har minskat de senaste åren till följd av minskat antal besökare i
muséerna. Föreningen har erhållit bidrag från Hedemora kommun för finansiering av
nya rastbord vid hyttan och den nyanlagda rastplatsen vid Dammsjön. Föreningen
har bidragit med penningstöd för inspelning av en CD med gamla spelmanslåtar från
Norn. Sammantaget är föreningens ekonomi god.
Årsmöte
Föreningens årsmöte hölls i Gamla skolan den 6 juli 2019. Ordföranden Jan Karlsson
hälsade mötesdeltagarna välkomna och inledde med en kort resumé över det gågna
verksamhetsåret. Han tackade Jan-Erik Johansson för mångårigt arbete på Norn
under olika anställningsformer. Mötet fortsatte med ett musikprogram där Anna-Karin
Kylander, Göran Hellgren och Hans-Erik Nyström spelade Nornlåtar från tre
århundraden. Programmet avslutades med Nornsången där musikanterna fick hjälp
av Gun Norlander och Lisbeth Lundin. Mötesdeltagarna tackade med en lång applåd.
Därefter övergick man till den formella delen av mötet. Verksamhetsberättelsen, den
ekonomiska rapporten och revisionsberättelsen föredrogs och fastställdes av

årsmötet. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. Årsavgiften för 2020 behölls oförändrad,
150 kr per person.
På förslag från valberedningen omvaldes Jan Karlsson till ordförande för det
kommande verksamhetsåret. Till ledamöter omvaldes Anders Sundström, Kerstin
Ahston och Bengt-Erik Johansson för två år. Till ersättare för ett år valdes Sören
Bergman och Anna-Karin Danielsson (båda omval) samt Tommy Arvidsson (nyval).
Lennart Stam och Annika Wester, som lämnade styrelsen respektive valberedningen,
avtackades för sitt arbete varefter mötet avslutades och deltagarna övergick till det
sedvanliga kaffet med dopp.
Föreningsaktiviteter under året
Föreningen inledde verksamheten med en städdag på bruket tillsammans med
samfällighetsföreningen.
I anslutning till Kristi Himmelsfärdsgudstjänsten i Norns kapell bjöd föreningen på
kyrkkaffe. Insamlade pengagåvor skänktes till Vikmanshyttans vänförsamling
Kasusha i Tanzania.
Lagom till turistsäsongen ersattes de gamla rastborden vid hyttan med två nya av
"Knapptjärnsmodell". Dessutom skapades en ny rastplats vid Dammsjön där
ytterligare ett rastbord sattes upp. Den nya rastplatsen är välplacerad "mitt i byn" och
blev genast populär bland både besökare och bruksbefolkningen. Besöksmålet vid
Knapptjärn gräs- och slyröjdes vid ett par tillfällen för att hålla det öppet och
lättillgängligt.
Som vanligt var årets stora programpunkter midsommarfirandet och Norndagen.
Midsommarfirandet gynnades av fint väder och hade rekordmånga deltagare - över
1000. Det genomfördes på det traditionella sättet med stångresning, sång och dans.
Kaffe med tilltugg serverades både i Nornboa och vid danslogen. Norndagen med
Öppet hus på bruket den 4 augusti samlade omkring 150 deltagare. En nyhet för året
var att arrangemanget kombinerades med bakluckeloppis för jaktprylar, något som
sannolikt hjälpte till att dra upp besökarantalet. Fika serverades av Röda korset och i
Nornboa, förstås.
Den 24 augusti, nästan på dagen fyrtio år efter bildandet, firade föreningen sitt
fyrtioårsjubileum. Händelsen högtidlighölls genom ett knytkalas på danslogen med ett
drygt trettiotal deltagare. Festtalet med återblickar på de gågna åren hölls av BengtErik Johansson och efter avslutad måltid bjöd Flomyra strings på musikunderhållning
med irländsk pubmusik och svensk visa.
Muséet har hållits öppet söndagar mellan midsommar och mitten av augusti. Under
juli även på lördagar. Skolmuséet har visats under Norndagen samt på begäran vid
ett antal tillfällen.
Bruket har som vanligt besökts av både enskilda och olika grupper som visats runt av
föreningens guider.

Kyrkogården har under året underhållits av Monica Johansson.
Eva Krasnai har varit adjungerad till styrelsen för att med hjälp av Peter ChefJohansson administrera föreningens hemsida.
Härutöver har många andra medlemmar gjort viktiga insatser för att bevara bruket
och dess historia.
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