Angående Torslunda hembygdsförenings ekonomi och förhållandet till
Ölands Hembygdsförbund (ÖHF) och Kalmar läns Hembygdsförbund
Styrelsen för ÖHF föreslår sin årsstämma att höja avgiften för medlemsföreningarna från 10
kr till 20 kr per medlem fr o m år 2018. Torslunda Hembygdsförening betalar idag
sammanlagt ca 31 kr per medlem till andra förbund enligt följande:
Sveriges Hembygdsförbund
Kalmar läns Hembygdsförbund
Ölands Hembygdsförbund
Ölands Kvarnförening

13
7
10
1

kr/medlem
kr/medlem
kr/medlem (fr o m 2018 höjd till 20)
kr/medlem

Om ÖHF:s föreslagna höjning genomförs innebär det att vi i fortsättningen betalar ca 40 % av
vår egna medlemsavgifter (100 kr) till två andra regionala föreningarna och Sveriges
Hembygdsförbund. Styrelsen har därför beslutat att ta upp frågan på årsmötet hur de ökade
kostnaderna ska hanteras.
Att det finns två regionala föreningar mellan den lokala förening och Sveriges
Hembygdsförbund är sannolikt inte så vanligt. För det mesta torde det bara var en regional
förening. Detta skulle kunna vara skäl till att vi utträder ur en av de regionala föreningarna för
att sänka kostnaderna.
Ett alternativ är att öka intäkterna genom att höja vår egen medlemsavgift från 100 kr till 110
kr.
Om vi utträder ur ÖHF skulle detta öka våra intäkter jämfört med dagsläget, åtminstone på
kort sikt, eftersom vi behåller de 10 kr per medlem vi idag betalar till ÖHF. Men skulle vi
känna oss bekväma med detta? ÖHF:s höjning beror på de ekonomiska problem som funnits
en längre tid i ÖHF. Styrelsen har nu emellertid gjort ansträngningar att stabilisera ekonomin
som förhoppningsvis kan ge en långsiktig förbättring.
Vårt medlemskap i ÖHF innebär att vi är delägare i Himmelsberga museum. Detta är
centralpunkten för ÖHF. Om vi ska fortsätta vara en medlemsförening i ÖHF borde vi i så fall
tydligare visa våra ägaravsikter. Vad vill vi med vårt ägande i Himmelsberga? Antingen tar vi
ett steg framåt eller ett steg bakåt. Vill vi att Himmelsberga museum även ska vara vårt
museum? Denna fråga, om förhållandet till ÖHF, finns till viss del hos många
lokalföreningar. Dessa är, i likhet med vi själva, något avvaktande inför ÖHF:s verksamhet på
Himmelsberga.
Om vi väljer att ta ett steg framåt, d v s tydligare visa vår vilja med ägarskapet av
Himmelsberga, skulle detta kunna ske genom en bättre representation av lokalföreningarna i
ÖHF:s styrelse; det skulle ökat ansvaret för ÖHF från den lokala föreningens sida. En bättre
koppling till "ägarna" skulle vara att besätta minst hälften av platserna i ÖHF:s styrelse med
representanter utsedda av lokalföreningarna. Idag kan styrelsen helt bestå av personer som
inte har en direkt koppling till lokalföreningarna.
Med utträde ur Kalmar läns hembygdsförbund begränsar vi vår kostnad för höjningen av
ÖHF:s avgift till 3 kr/medlem (totalt ca 1800 kr). Ett utträde ur Sveriges Hembygdsförbund
innebär i stället en motsvarande förbättring av ekonomin. När det gäller SHF kan man tillägga
att vi har valt att inte ligga med i deras hemsida utan har en egen hemsida.

Styrelsens förslag till årsmötet i Torslunda Hembygdsförening 2017
Om höjningen av ÖHF:s avgift sker föreslår styrelsen följande:
1) Torslunda hembygdsförening utträder ur Kalmar läns hembygdsförbund
2) Torslunda hembygdsförening lämnar motion till ÖHF:s årsmöte om en ändring i ÖHF:s
stadgar om att minst hälften av ledamöterna i ÖHF:s styrelse ska utses av lokalföreningarna.
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