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Medlemmar: Föreningen hade vid årets slut 117 betalande medlemmar.
Ekonomi: Föreningen hade den 31/12 en kapitalbehållning av kronor 82 129 Kronor och inga
skulder.
Se bifogat- Kassörens kommentarer till årsredovisning 2016.
Årsstämman: Denna ägde rum den 23 Mars i Hamburgsundskolan i närvaro av xx personer.
Verksamhetsplan för 2017 antogs.
Styrelsen: Har haft tre protokollförda möten under året samt deltagit som projektmedlemmar i
projekt och arbetsträffar under öppet hus- kvällarna samt konfererat vid behov via mejl och telefon.
Projekt och arbetsträffarna har protokollförts efter en särskild dagordning med noteringar för
projektuppföljning. Se vidare under rubriken projekt. Allt arbete i projekt och arbetsträffar under
verksamhetsåret syftar till att följa upp verksamhetsplanen.
Öppet hus: Vi har under året hållit öppet hus i skolan varannan torsdag Kl 18 00-20 00 under
vinterhalvåret, Oktober till Maj. Annonserat med anslag i samhället, på ICA samt på hemsidan.
Månadens bild: Ansvarig Gunnar Rasmusson. Denna har funnits och skiftats 12 gånger på sex
ställen med olika bilder på varje plats, platserna har varit – Sparbanken, Biblioteket, Tandvården,
Kiosken, Distriktssköterskemottagningen, Frisörfixarna samt på vår hemsida. Gunnar har nu med
ålderns rätt beslutat att 2016 blir det sista året med Månadens bilder. Månadens bilder kommer att
ersättas med informationsskyltar som kommer att uppdateras kontinuerligt med aktuell information.
Kalender: Vi gjorde för femtonde året i rad, en års- kalender för 2017 på temat, ”Gamla bilder från
förr” Kalendern trycktes i 100 ex och finns att köpa på Hamburgsunds Skor och vid ”öppet hus”.
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Bildarkivets referensbibliotek: Biblioteket som är tillgängligt för alla medlemmar innehåller
förutom Gunnar Rasmussons skänkta boksamling med foto- och hembygdslitteratur, även våra egna
böcker och andra DVD- filmer samt talband.
Biblioteket är öppet alla ”Öppet Hus” kvällar. Boktitlar och DVD- filmer mm. se
www.hamburgsundsbildarkiv.se
Avfotografering/scanning: Detta har utförts av Gunnar Rasmusson allt sedan Bilarkivet grundades
1994. Gunnar har under det gångna verksamhetsåret med ålderns rätt, successivt lämnat över all
bildhantering till Jan-Åke Johansson. Till Bildarkivet har inköpts en negativ- scanner som avsevärt
kommer att förbättra kvalitet och teknik vid vårt fortsatta arbete med gamla foton och annat
arkivmaterial.
Gunnar avtackas härmed på det varmaste för alla år med föreningens administrativa arbete, för all
ovärderlig fotodokumentation av lokalsamhället från förr och nu, Månadens bilder och för den
fantastiska bildskatt på omkr. 8 000 bilder som Gunnar nu lämnar över till nästa genration att
förvalta. Stort Tack Gunnar!
Hemsida: Webbmaster Lars Ericsson. Lars tackas på det varmaste för arbetet med bildarkivets
hemsida www.hamburgsundsbildarkiv.se
Projekt:
Under verksamhetsåret har ett projekt slutförts, två nya projekt startats upp samt två
pågående, ej avslutade projekt fortsätter.
1. Slutfört projekt: ”Projekt Arkivet 2016” har genomförts och avslutats under
verksamhetsåret. Detta medför att vi nu i första hand har ett mer användarvänligt fotoarkiv
för besökare men att vi också har fått ett manuellt/fysiskt arkivregister för arkivets alla 89
pärmar uppdelade på personfoton, 30 pärmar och motivkategorier, 59 pärmar.
Toatalt ca: 8 000 foton.
2. Nytt projekt 1: Digitalisering av Hamburgsunds Bildarkivs fotoarkiv, 89 pärmar, ca 8 000
foton. Digitaliseringen innebär skanning av alla foton, registrering av fotodata samt
inläggning i databas. Överenskommelse slöts den 17 maj mellan dataföretaget MediaCopy
och Hamburgsunds Bildarkiv och leverans av hela arkivet skedde den 19 maj till
MediaCopy i Uddevalla.
Projektet är ett arbetsmarknadsprojekt inom Fas 3, digitalisering av hembygdsdokument
som betalas av staten.
Skanningen av arkivet blev klart den 17 sept. och överfört på 2 st. hårddiskar á 2 TB. Hela
arkivet, 89 pärmar och 2 st. hårddiskar återlevererat till Bildarkivet. Registrering av fotodata
och inläggning i databas påbörjades av MediaCopy i nov/dec. Beräknas helt klart under
2017 inkl. implementering i Bildarkivet.
3. Nytt projekt 2: Hembygd 2.0.
Projektidé: Hembygd 2.0 är arbetsnamnet på ett kulturprojekt där film som media skall lyfta
fram lokalsamhällets historieskatter genom att ungas mediafärdigheter, äldres lokal- och
historiekännedom samt den digitala tekniken och de sociala mediernas möjligheter
samverka. Projektet som presenterades den 26 Maj av projektledare och bildkonstnär Ingrid
Lindberg Hamburgsund är en idéskiss på Bildarkivets eget projekt ”Samhället berättar”.
Projektet godkändes enhälligt av Bildarkivets styrelse. Projektet är ett samarbete mellan
Hamburgsundsskolans 5e och 6e klassare, Hamburgsunds Bildarkiv, Bohusläns
Hembygdsförbund och Hembygd 2.0. Redovisning av projektet kommer att ske i maj 2017
med en filmfestival för föräldrar och allmänhet. Projektet kan följas på facebook, Samhället
berättar 2.0.
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4. Pågående projekt 1: En projektgrupp bildades 2015 som skall ta sig an husinventering av
hus uppförda före 1940 i Hamburgsunds centrala del samt Strandbacken och Hökebacken.
5. Pågående projekt 2: En projektgrupp bildades 2015 som skall inventera och göra en
sammanställning i text och bild av Hamburgsunds fiskeflotta i ett historiskt perspektiv.
Övriga aktiviteter under verksamhetsåret:
• Bokförsäljning av bildarkivets böcker och DVD sker på Hamburgsunds Sko och på
www.hembygdslitt.se .
• Vi deltog på julmarknaden 3 dec. med bok- och års- kalender försäljning.
• Vi är medlemmar i organisationen NAV, en sammanslutning för arbetslivsmuseer i Västra
Götaland. Kruthuset i Backegärdet finns med på en besökskarta där alla regionens arbetslivs
museer finns med. Guidningar kan beställas på Bildarkivets hemsida.
• Medlemsvärvning genom utdelning av medlemsblad med BG- inbetalningskort.
Medlemsvärvning sker även på Bildarkivets hemsida.
• Vi har deltagit i en informationskurs med två personer om Databasen Sofie 8.0 på
Bohusläns museum, 20/3 och gjort ett studiebesök på Hunnebostrands Bildarkiv 22/4. Detta
som en förberedelse för kommande digitalisering av arkivets fotosamling.
• Vi hade en guidad visning 28/9, för en grupp konststuderande elever från Gerlesborgskolan.
Beställt tema var: Hur dokumenteras den lokala historien? Vi berättade om,
fotodokumentationen som ständigt pågår, ”guideprojektet Samhället berättar” och
lokalsamhällets dokumentation i text och bild genom våra böcker. Detta berättades i Stavas
stuga och guidningen avslutades vid krigsmonumentet, där historien om varför vi har ett
krigsmonument i Hamburgsund berättades.
• Samtal med Kville pastorat om samlokalisering av Bildarkivet och kyrkans verksamhet i
lokalen Ankaret har avslutats. Nya samtal kommer att tas upp efter digitaliseringen av
arkivet under 2017, då med nya förutsättningar, inga utrymmeskrävande förvaringsskåp.

Hamburgsund i Mars 2017
Styrelsen för Hamburgsunds Bildarkiv genom:

Sekr. Gerhard Borgljung
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