Verksamhetsberättelse för 2021
Styrelsen för Föreningen Norns Bruks vänner får härmed lämna följande redogörelse för
verksamheten under år 2021.
Allmänt
År 2021 har liksom föregående år på många sätt varit annorlunda till följd av Coronapandemin.
Verksamhetsåret planerades utifrån förhoppningen att pandemin skulle klinga av under 2021 och att
de traditionella aktiviteterna med midsommarfirande, årsmöte, Norndag, museiverksamhet och
guidningar skulle gå att genomföra som normalt. Så blev emellertid inte fallet. Midsommarfirandet
fick ställas in för andra året i rad. Övriga aktiviteter genomfördes dock under iakttagande av de
restriktioner och rekommendationer för att hålla smittspridningen nere som myndigheterna
meddelat.
Det allmänna midsommarfirandet ersattes med en enklare sammankomst tillsammans med Norns
samfällighetsförening och de boende på bruket. Majstången kläddes och restes och deltagarna
improviserade ett enkelt knytkalas efter stångresningen. För undvikande av eventuella missförstånd
genomfördes stångresningen på lördagen efter midsommarafton och inte på söndagen som är den
traditionella dagen för midsommarfirandet.
Norndagen genomfördes i stort sett ”som vanligt” med öppet hus, guidning och kaffeservering.
Liksom 2020 var en del visningar inställda p g a smittorisken. Det gällde bl a Prästgården
och Järnspisrummet. Uppskattningsvis kom 250-300 besökare.
Magasinsmuseet har hållits öppet lördagar och söndagar mellan midsommar och Norndagen. Antalet
besökare har, bortsett från Norndagen, varierat mellan 5-6 och upp till ett trettiotal per tillfälle.
Guidningar har gjorts vid sex tillfällen för besöksgrupper som beställt i förväg. Därutöver har en del
spontana guidningar gjorts.
Rastplatsen och gångvägarna vid besöksmålet Knapptjärn har vårdats i avsikt att hålla området
lättillgängligt för besökande. Ryssleden har röjts på vissa ställen och vägmarkeringarna har
förbättrats.
Samarbetet med Norn Bruks samfällighetsförening, Hedemora kommun och andra föreningar och
organisationer inom hembygdsrörelsen har fungerat väl under året.
Styrelsen
Styrelsen har hållit 4 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 c:a 180 vid utgången av år 2021.

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 den 3 juli. Liksom föregående år hölls mötet utomhus framför
Bruksmagasinet. Föreningens ordförande Jan Karlsson hälsade mötesdeltagarna välkomna och
förklarade årsmötet öppnat. Han konstaterade att mötet p g a Coronaviruset och gällande
smittskyddsregler liksom förra året hölls utomhus och att vädergudarna på samma sätt som då bjöd
på solsken. Jan Karlsson framförde också ett tack till samfällighetsföreningen för det sätt man sköter
bruket
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 2021. Årsavgiften för 2022 behölls oförändrad, 150 kr per
person.
Styrelsen bestod under perioden 2021-01-01 – 2021-07-03 (från årsskifte till årsmöte) av Jan Karlsson
(ordf), Anna-Karin Danielsson (vice ordf), Jonas Ericsson (kassör), Bengt-Erik Johansson (sekr), Lisbeth
Lundin, Kerstin Ahston och Jan-Erik Johansson. Ersättare var Tommy Arvidsson, Anna-Karin Kylander
och Rune Holst. Perioden 2021-07-03 – 2021-12-31 (från årsmöte till årsskifte) bestod styrelsen av
samma personer och med samma uppgifter. Årsmötet beviljade styrelsemedlemmarnas ansvarsfrihet
för det gångna verksamhetsåret.
På förslag från valberedningen omvaldes Jan Karlsson till ordförande för ett år. Till ledamöter på två
år omvaldes Anna-Karin Danielsson, Kerstin Ahston och Bengt-Erik Johansson. Till ersättare för ett år
omvaldes Tommy Arvidsson, Anna-Karin Kylander och Rune Holst.
Normala år brukar årsmötet avslutas med gemensamt fika, men p g a rådande omständigheter utgick
den programpunkten.
Övrigt
Ett rastbord av ”Knapptjärnsmodell” har satts upp vid den nyanlagda gångvägen vid ”Nedre
smedjan”.
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.
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