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Medlemmar: Föreningen hade vid årets slut 124 betalande medlemmar.
Ekonomi: Föreningen hade den 31/12 en kapitalbehållning av kronor 26 243 Kronor och inga
skulder.
Se bifogat, kassörens kommentarer och årsredovisning för 2018.
Årsstämman: Denna ägde rum den 14 Mars i Folkets Hus Hamburgsund i närvaro av xx personer.
Verksamhetsplan för 2019 antogs.
Styrelsen: Har haft två protokollförda möten under året samt deltagit som projektmedlemmar i
projekt och arbetsträffar under Öppet Arkiv- kvällarna samt konfererat vid behov via mejl och
telefon. Projekt och arbetsträffarna har protokollförts efter en särskild dagordning med noteringar
för uppföljning. Se vidare under rubriken projekt. Allt arbete i projekt och arbetsträffar under
verksamhetsåret syftar till att följa upp verksamhetsplanen.
Öppet Arkiv, informationsskyltar och ny folder: För att ytterligare sätta fokus på det ”nya arkivet”,
har begreppet ”Öppet Hus” ändrats till Öppet Arkiv och arkivvärdar införts som visar besökare hur
man botaniserar i det ”nya arkivet”- analogt och digitalt. Öppet Arkiv- dagarna är som tidigare,
varannan torsdag höst/vinter/vår och annonseras med anslag på ICA, på hemsidan samt på våra nya
informationsskyltar på sex platser i samhället.
Informationsskyltarna är placerade på Sparbanken Tanum, Biblioteket, Folktandvården, Restaurant
Trekanten, Distriktssköterskemottagningen och Hamburgsunds Fiskaffär. Skyltarna kommer att
uppdateras kontinuerligt med aktuell information.
Informationsskyltarna och den nya foldern för medlemsvävning har designats av bildkonstnär
Ingrid Lindberg.
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Års- kalender: Vi har för sjuttonde året i rad gjort en års- kalender. Temat för 2019- års kalender är
personfoton . Kalendern har tryckts i 150 ex och finns att köpa på Hamburgsunds Skor, vid Öppet
Arkiv 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 Arkiv- kvällar. Boktitlar och DVD- filmer mm. Se biblioteksregister
på www.hamburgsundsbildarkiv.se
Digitaliseringen av arkivet: Hela det fysiska arkivet; 138 pärmar med 33 olika tema/ämneskategorier, innehållande 13 294 foton, har under 2016 och 2017 skannats och digitaliserats.
Arbetet är utfört helt gratis som ett arbetsmarknadsprojekt i Fas 3, genom MediaCopy Fjällbackas
medverkan.
Överföring av det digitaliserade arkivet till bildregistret Digital Kulturs databas, har skett i två
etapper och blev våren 2018 DIGITALT, d.v.s. tillgängligt på nätet och sökbart på tema/ämnesnivå. En registreringsgrupp bildades hösten 2018 som registrerar och överför fotodata till
bildregistrets databas, vilket kommer att stegvis göra arkivet sökbart på detaljnivå.
På Öppet Arkiv- kvällarna kan man redan nu se arkivets alla foton digitalt och uppförstorade på 27tums bildskärm.
Betydande investeringar har gjorts i datautrustning, dataöverföringsavgifter och teknisk
konsultsupport som framgår av den ekonomiska rapporten.
Hemsida: Informativ och uppdaterad om Bildarkivets verksamhet, bildgalleri, aktuellt
medlemsregister och månadsvisa nyhetsbrev. Webbmaster Lars Ericsson.
www.hamburgsundsbildarkiv.se
Projekt: Under verksamhetsåret har ett nytt projekt beslutats, samt fyra pågående, ej avslutade
projekt fortsätter.
Beslutat nytt projekt: Styrelsen har beslutade att bildarkivet deltar i fortsättningen av Hembygd 2.0
projektet genom ett nytt projekt; Samhället berättar 2.1 som startar i februari 2019 med tre
workshops under våren och en avslutande presentation i Folkets Hus i april. Projektledare för
Hembygd 2.0 och Samhället berättar 2.1 är bildkonstnär Ingrid Lindberg.
Pågående 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. (Projektet planeras vara klart för tryckning och boksläpp julen 2019.)
Pågående projekt 2: En projektgrupp bildades 2015 som skall ta sig an husinventering av hus
uppförda före 1940 i Hamburgsunds centrala del samt Strandbacken och Hökebacken. (Projektet
vilar på grund av arbetsfördelning till digitaliseringsprojektet.)
Pågående projekt 3: En projektgrupp bildades 2015 som skall inventera och göra en
sammanställning i text och bild av Hamburgsunds fiskeflotta i ett historiskt perspektiv.
Pågående projekt 4: Digitaliseringen av Hamburgsunds Bildarkivs fotoarkiv är nu i sitt slutskede.
En registreringsgrupp bildades 2018 som skall registrera och överför fotodata till bildregistrets
databas, vilket kommer att stegvis göra arkivet sökbart på detaljnivå. Ett arbete med rutiner för
registrering av nya foton i det nya digitala bildregistrets databas pågår.
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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 8 dec. med bok- och års- kalender försäljning.
• Bildarkivet är medlem 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.
•

Data kurs i arkivet 25 jan: Vi fick lära oss att hantera den nya datorn med en nyinköpt extra
27” LED monitor. Lära oss att söka, hämta, kopiera, klistra och flytta bilder till USB- minne.
Vidare att presentera och visa valda digitala bilder från arkivets bildregister på monitorn.
Lärare Ingrid Lindberg.

• Information om registrering av fotodata 5 apr. Styrelsen informerades om registrering av
fotodata i databasen Digital Kultur. Lärare Ingrid Lindberg.
•

Skåp, hyllor och pärmar har i grunden märkts om för att nu vara helt anpassade till de
analoga och digitala registren. Ett omfattande arbete utfört av Frank Sörkvist och Christer
Stern

• Bidarkivet har sökt och beviljats kommunalt föreningsbidrag på 3 000:- för 2018.
• En registreringsgrupp har bildats och träffades den 20 nov. kl 17 00 i arkivet. Kurs i
informationsregistrering i bildregistret Digital Kultur databas. Lärare Ingrid Lindberg.
• Vi mindes med en tyst minut, vid årsmötet den 22 mars vår alltid glade och hjälpsamme
kollega i bildarkivet, Lennart Hakeröd som lämnat oss i stor saknad. Jan-Åke höll en
finstämd betraktelse över vad han betytt för oss och bildarkivet. Därefter visades Lennarts
kortfilm om Hammaren, en betraktelse över en bild från projektet; Samhället berättar 2.0.
Hamburgsund i Mars 2019
Styrelsen för Hamburgsunds Bildarkiv genom:

Gerhard Borgljung Sekr.
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