Verksamhetsberättelse för 2020

Styrelsen för Föreningen Norns Bruks vänner får härmed lämna följande redogörelse för
verksamheten under år 2020.
Allmänt
År 2020 har varit ett annorlunda verksamhetsår p g a den pågående Coronapandemin. Några av de
traditionella aktiviteterna har måst ställas in p g a smittspridningsrisk. Aktiviteter som har kunnat
genomföras har anpassats till gällande råd och rekommendationer från regeringen och
Folkhälsomyndigheten.
Midsommarfirandet fick ställas in, men en mindre sammankomst med Norns samfällighetsförening
för resning av majstången och knytkalas ordnades på ett improviserat sätt och under iakttagande av
social distans. Museet har varit öppet under juli månad. Besökare har släppts in i små grupper för att
undvika trängsel. Flera planerade guidningar fick ställas in. Norndagen genomfördes dock men utan
en del av de vanliga ”öppet-husvisningarna”. Så var t ex Prästgården stängd liksom Järnspisrummet.
Rastplatsen och gångvägarna vid besöksmålet Knapptjärn har vårdats i avsikt att hålla området
lättillgängligt för besökande. Ett andra rastbord har satts upp på rastplatsen vid Dammsjön.
Samarbetet med Norn Bruks samfällighetsförening, Hedemora kommun och andra föreningar och
organisationer inom hembygdsrörelsen har trots pandemin fungerat väl under året.
Styrelsen
Styrelsen har hållit 5 protokollförda möten under året och haft följande sammansättning:
Ordförande: Jan Karlsson
Vice ordförande: Anna-Karin Danielsson
Sekreterare: Bengt-Erik Johansson
Kassör: Jonas Ericsson
Ledamöter: Kerstin Ahston, Jan-Erik Johansson, Lisbeth Lundin.
Ersättare: Tommy Arvidsson, Anna-Karin Kylander, Rune Holst.
Medlemmar
Antalet medlemmar var 189 vid utgången av år 2020.
Ekonomi
Föreningens grundintäkt kommer från medlemsavgifterna. Intäkterna från försäljning av skrifter har
minskat de senaste åren till följd av minskat antal besökare i museerna. Föreningen har erhållit
bidrag från Hedemora kommun för finansiering av ett nytt rastbord vid Dammsjön. Sammantaget är
föreningens ekonomi god.

Årsmöte
Föreningens årsmöte hölls utomhus framför Bruksmagasinet den 4 juli 2019 med början kl 15.00.
Ordföranden Jan Karlsson hälsade alla välkomna och uttryckte sin glädje över att så många som
fyrtiofem personer hade mött upp. Därefter anbefallde han en tyst minut för den mångårige
medlemmen och trogne och aktive årsmötesdeltagaren Lennart Svensson som avlidit tidigare under
året i en ålder av 96 år.
Mötet fortsatte med ett program med nornmusik från fyra århundraden. Erkers Anna-Karin Kylander,
Göran Hellgren och Hans-Erik Nyström har under våren spelat in en CD med musik efter Viktor och
Karl-Erik Brandt som tecknat ner musik efter spelmän från Norn från 1600-talet och framåt. Efter
årsmötet gavs möjlighet för den som önskade att köpa CD:n som var helt nykommen från bränningen
Jan Karlsson förklarade därefter årsmötet 2020 öppnat.
Deltagarna fann att kallelse till mötet gått ut i stadgeenlig ordning. Verksamhetsberättelsen, den
ekonomiska rapporten och revisionsberättelsen föredrogs och fastställdes av årsmötet. Resultatet
från föregående år fördes över i ny räkning 2020.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.
Årsavgiften för 2021 behölls oförändrad, 150 kr per person.
På förslag från valberedningen omvaldes Jan Karlsson till ordförande för ett år. Till ledamöter
omvaldes Lisbeth Lundin, Jonas Ericsson och Jan-Erik Johansson på två år. Anna-Karin Danielsson
valdes till ledamot på ett år (fyllnadsval). Till ersättare för ett år valdes Tommy Arvidsson (omval),
Anna-Karin Kylander (nyval) och Rune Holst (nyval).
Jan Karlsson framförde föreningens tack till Anders Sundström, Sören Bergman och Florence
Emilsson för mångårigt arbete i styrelsen och i valberedningen. Jan Karlsson framförde vidare
styrelsens förslag att som erkänsla för mångårigt arbete för Norns bruk och i föreningen utse Sören
Bergman till hedersmedlem. Årsmötet biföll förslaget.
Jan Karlsson förklarade därmed årsmötet 2020 avslutat.
Normala år brukar årsmötet avslutas med gemensamt fika, men p g a rådande omständigheter utgick
den programpunkten.
Övriga aktiviteter under 2020
Föreningen inledde verksamheten med en städdag på bruket tillsammans med
samfällighetsföreningen. På samma sätt genomfördes en städdag inför den annalkande vintern
Ett andra rastbord av "Knapptjärnsmodell" sattes upp på rastplatsen vid Dammsjön. Besöksmålet vid
Knapptjärn gräs- och slyröjdes vid ett par tillfällen för att hålla det öppet och lättillgängligt.
Årets nyhet vävstugan - där Anna-Carin Danielsson visade hur vävning går till och hade textilier att
sälja - var välbesökt. Så var även familjen Wallertz sommarcafé i Nornboa.
Norndagen, som för andra året i rad kombinerades med bakluckeloppis för jaktprylar, drog fyra till
fem gånger så många besökare som ett normalt år. Några av inomhusaktiviteterna hade strukits från
programmet, men samtliga museer var öppna och besökarna släpptes in i mindre grupper. En ny
aktivitet var fäbodstennis som demonstrerades av Rune Holst och som särskilt väckte de yngres
uppskattning.

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