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Medlemmar: Föreningen hade vid årets slut 148 betalande medlemmar.
Ekonomi: Föreningen hade den 31/12 en kapitalbehållning av kronor 46 733 Kronor och inga
skulder.
Se bifogat- Kassörens kommentarer till årsredovisning 2017.
Årsstämman: Denna ägde rum den 22 Mars i Folkets Hus Hamburgsund i närvaro av xx personer.
Verksamhetsplan för 2018 antogs.
Styrelsen: Har haft två 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: Öppet Hus i Hamburgsundskolan är nu ett avslutat kapitel. Fo m 23 nov 2017 finns vi i
Folkets Hus Hamburgsund. Vår nya hemvist invigdes med Öppet Hus torsdagen de 23 nov. i
närvaro av Bohusläns Hembygdsförbunds styrelse som blev informerade om vår verksamhet. Öppet
Hus dagarna är som tidigare, varannan torsdag höst/vinter/vår. Annonseras med anslag på ICA, på
hemsidan samt på våra nya informationsskyltar på sex platser i samhället.
Ny informationsskylt och ny folder: En ny informationsskylt har skapats för Hamburgsunds
Bildarkiv för att markera en ny tid, digitaliseringen av arkivet och ny hemvist med ändamålsenliga
lokaler. Den har designats av bildkonstnär Ingrid Lindberg. Skyltarna är placerade på Sparbanken
Tanum, Biblioteket, Folktandvården, Restaurant Trekanten, Distriktssköterskemottagningen och
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Hamburgsunds Fiskaffär. Skyltarna kommer att uppdateras kontinuerligt med aktuell information.
En ny folder har också skapats för medlemsvävning, den har också designats av Ingrid Lindberg
Års- kalender: Vi gjorde för sextonde året i rad, en års- kalender för 2018 på temat, ”Sista
sommaren med Nolhôtten” . Foto Barbro Graf. Kalendern har tryckts i 140 ex och finns att köpa på
Hamburgsunds Skor, vid ”Öppet Hus” samt www.hembygdslitt.se .
Bildarkivets referensbibliotek för hembygdslitteratur: 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
Digitaliseringen av arkivet: Hela det fysiska arkivet har under 2016 och 2017 skannats och
digitaliserats och kommer under första halvan av 2018 att bli DIGITALT, d.v.s. sökbart och
tillgängligt på nätet. På Öppet Hus- kvällarna kan man redan nu se arkivets alla foton digitalt och
uppförstorade på 27- tums bildskärm.
Hemsida: Informativ och uppdaterad om Bildarkivets verksamhet, bildgalleri, aktuellt
medlemsregister och månadsvisa nyhetsbrev. Webbmaster Lars Ericsson.
www.hamburgsundsbildarkiv.se
Projekt: Under verksamhetsåret har ett projekt slutförts, ett nytt startats upp samt tre pågående, ej
avslutade projekt fortsätter.
Avslutat projekt 1: Samhället berättar 2.0 är ett samarbete mellan Hamburgsunds Bildarkiv,
Hamburgsundskolans 5-6 klass, initierats av Projekt Hembygd 2.0 – hitta berättelsen i Bohusläns
Hembygdsförbund, som under läsåret 2016-2017 provat ett sätt att arbeta med film och kulturarv
där elever och äldre medlemmar ur Bildarkivet samarbetat för att skapa kortfilmer till historiska
informationsskyltar i samhället. Projektet avslutades med Urpremiär 7 maj i Folkets Hus
Hamburgsund där 20 unika kortfilmer av Hamburgsundskolans 5-6 klass visades. Bildkonstnär
Ingrid Lindberg har varit projektets ledare.
Nytt projekt 1: En projektgrupp bildades 2017 som skall göra en historisk dokumentation i bild och
text med tonvikt på bild, av ”Nolhôtteneran”. Dokumentationen skall omfatta perioden från
fartygets ankomst till Hamburgsund för 30 år sedan och avgången från Hamburgsund och åter till
Haugesund hösten 2017.
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.
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.
Pågående projekt 3: Digitaliseringen av Hamburgsunds Bildarkivs fotoarkiv är nu i sitt slutskede.
Skanning, digitalisering och överföring av fotodata är klart och MediaCopy har levererat 2 st.
externminne á 1TB med arkivdata till bildarkivet. Det som nu återstår är upphandling och
överföring av arkivdata till en databas och implementering för att bli tillgängligt på nätet.
Arkivets hela fotosamling som digitaliserats består av 138 pärmar totalt. Fördelade på 32 olika
motivkategorier i 58 pärmar, 30 pärmar med personfoton och 50 pärmar med Gunnar Rasmussons
vykortssamling. Sammanlagt ca: 10 000 foton.
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Övriga aktiviteter under verksamhetsåret:
• Bokförsäljning av bildarkivets böcker och DVD sker på Hamburgsunds Sko och på
www.hembygdslitt.se .
• Bildarkivet deltog på julmarknaden 2 dec. med bok- och års- kalender försäljning.
• Bildarkivet deltog på nationaldagsfirandet 6 juni i Gunnars Galleria med lotteri och
bokförsäljning.
• Bildarkivet 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 sker genom utdelning av en nydesignad folder med BG- inbetalningskort
och SWISH konto. Medlemsvärvning sker även på Bildarkivets hemsida.
• Bildarkivet har deltagit i en informationskurs med två personer, Ingrid och Jan-Åke, om
databasen Bygdeband på Bohusläns museum, 21/2. Detta som en förberedelse för pågående
digitalisering av arkivets fotosamling.
• Bildarkivet bjöd på filmkurs för ipad och mobiltelefon under ledning av bildkonstnär Ingrid
Lindberg vid Öppet Hus 20 apr. 12 deltagare.
• Gunnar Rasmusson överlämnar en gåva till Bildarkivet den 20 april, 50 pärmar med vykort
från Sverige/Norden och hela världen. Samlingen har digitaliserats och ingår i det övriga
digitala arkivet.
• Bildarkivet var inbjudna till SHF- rikstämma i Uddevalla 27 mars för att presentera projekt;
”Samhället berättar 2.0”.
• En kommitté bildades 18 maj för att hitta en lösning på en mer ändamålsenlig lokal. Den 12
okt. föreslog kommittén; Folkets Hus. Den 26 okt. beslutade styrelsen att Bildarkivets nya
hemvist blir Folkets Hus.
• Vid Öppet Hus 23 nov. Invigdes Bildarkivets nya hemvist i närvaro av Bohusläns
Hembygdsförbunds styrelse som bjöds på kaffe och smörgås, information om vår
verksamhet, filmworkshop med temat, ”ett foto berättar” och guidning i Stavas Stuga.

Hamburgsund i Mars 2018
Styrelsen för Hamburgsunds Bildarkiv genom:

Gerhard Borgljung Sekr.
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