Föreningen Båt- och Sjöfartsmuseet i Onsala
Verksamhetsberättelse för år 2018

Föreningen Båt- och Sjöfartsmuseet i Onsala bildades 10 juni 1998. Enligt föreningens
stadgar, senast reviderade 26 mars 2017, är föreningens verksamhet ideell och har bl.a. till
uppgift att etablera och utveckla ett museum med huvudinriktning på norra Hallands
sjöfarts- och sjökrigshistoria samt kustnära verksamhet.
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Utgivningen av Museiloggen har handlagts av en redaktionskommitte
bestående av Marie Cervin, Bert Westenberg och Gunnar Dahlgren. (adj.)
Ansvarig utgivare är Ronny Tyrefelt.
Styrelsen har under året sammanträtt nio gånger. Antalet betalande medlemmar var vid
årets slut 392. Föreningen har 7 hedersmedlemmar:
Stig Karsegård, Sven Sandström, Tore Bernefur, Jan Kanflo , Åke Charpentier , Gunnar
Dahlgren och Roy Svensson. Medlemsintäkterna utgjorde 34 650 kr.
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Penninggåvor från medlemmar och andra sponsorer har föreningen mottagit
med sammanlagt 113 832 kr. I nämnda belopp ingår bl.a. verksamhetsbidrag och
projektbidrag om 26 180 kr från Kungsbacka kommun. Föreningen noterar detta med stor
tacksamhet.
Verksamhetsåret 2018 präglades av ett antal olika aktiviteter. Vårens sju föredrag
lockade 271 åhörare. Den femte maj drog vi igång Maritima dagen, ett
samverkansprojekt med flera föreningar verksamma i Onsala. I år med tyngdpunkt på
familjeaktiviteter. Sommarutställningen med Gathenhielm och Kaperiet blev mycket
framgångsrikt där Riksantikvarieämbetet och Kungsbacka kommun bidrog med
finansieringen.
Utställningen var museets största satsning hittills. Totalt såg 1 200 personer den
intressanta och påkostade utställningen. Vidare anordnade museet ytterligare en
utställning Sådana djur finns med ett trettiotal foton från varma och kalla vatten med
motiv av bläckfisk, sköldpaddor m.m.
2018 var som bekant valår till riksdagen. Med anledning härav beslöt styrelsen att i
samverkan med tidningen Norra Halland bjuda in alla politiska partier som finns
representerade i Kungsbacka kommunfullmäktige till tema Sommarpolitik på Båt- och
Sjöfartsmuseet i Onsala, där varje parti fick en kväll att inför allmänheten redogöra för
sina program. Drygt 400 personer kom till dessa möten. Museets samlingssal användes
även som vallokal för förtida röstning.
Höstens åtta föredrag drog 292 åhörare. Nytt för i år var arbetskooperativet Lekverket i
Frillesås som hade tre aktiviteter för barn.
Under verksamhetsåret har föreningar, bussresenärer, skolklasser m.m. besökt museet
med guidade turer. Museets lokaler nyttjas även för uthyrning till föreningar och
teatergrupper, konstutställningar m.m. Totalt används lokalerna därför av ca 10 000
personer årligen . För museets egna aktiviteter, som har fri entré har under året besökts av
1 982 personer. Den ekonomiska situationen framgår närmare av bifogad resultaträkning.
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