Årsberättelse för Sjundby traditionsförening rf 2013-2014
Föreningens mål är att främja samhörigheten i Sjundby genom att ordna evenemang, samla och
sprida information och berätta om byns historia samt upprätthålla webbplatsen www.sjundby.fi.
Föreningens första verksamhetsår var från 1.9 2013- 31.5 2014. Under verksamhetsåret har förening
en konstituerat sig, organiserat sin verksamhet och anskaffat webbdomänen www.sjundby.fi,
öppnat ett bankkonto i Sjundeå Aktia bank och tillsatt en styrelse samt behövliga funktionärer.

Föreningens styrelse, medlemmar och funktionärer
Föreningen upptogs i föreningsregistret och till den första styrelsen valdes Carl-Johan Lindén till
ordförande, Ingrid Svanfeldt till viceordförande, Maria Lindén till sekreterare, Margareta
Segersven, Leena Holm och Heidi Holmlund som styrelsemedlemmar. Som verksamhetsgranskare
valdes Eva Nordenswan-Lindén och Marianne Malm. Utanför styrelsen valdes Christina Lindén till
kassör.
Vid verksamhetsårets slut hade föreningen ca. 20 medlemmar. Föreningen ansökte och har antagits
som medlem i Finlands svenska hembygdsförbund. Genom medlemskapet får alla föreningens
medlemmar tidningen "Hembygden".
En medlemsavgift på 5 euro uppbars av medlemmarna.

Möten och sammankomster
Under verksamhetsåret sammankallades styrelsen och medlemmarna till sammanlagt 7 möten och
sammankomster.
Under det första verksamhetsåret har föreningen spridit information om föreningens verksamhet
och lockat nya intresserade medlemmar till föreningen. Föreningen har gett flera tidningsintervjuer
och skrivit ett pressmeddelande.

Urianhaj expeditionen
En avdelning om Urjanhajexpeditionen 1917 med de radioprogram som Ingrid Svanfeldt har
producerat, öppnades på hemsidan www.sjundby.fi.
Christina Lindén donerade ett tiotal exemplar av boken Den stora Urianhajexpeditionen 1917.
Böckerna såldes sedan till förmån för föreningen.
Föreningen digiterade ett verk om Urjanhajexpeditionen till Sibirien. Bodil Siro digiterade verket.
Ansvarig för projektet var Carl-Johan Lindén .

Linprojektet
Utställningen Långt lin på Gårdskulla lantbruksmuseum sommaren 2014 var det största projektet i

föreningen under verksamhetsåret 2013-2014. Själva utställningen öppnades 1.6. På öppningsfesten
deltog ca. 40 personer. Ansvarig för linprojektet var Ingrid Svanfeldt. För projektet ansöktes och
beviljades stöd från Svenska Kulturfonden (2000 euro) och (2500 euro) från Sparbanksstiftelsen i
Sjundeå.

Utställningen Långt Lin
Genom utställningen "Långt lin!" ville Sjundby traditionsförening presentera historier om lin som
anknyter till Sjundby gård på ett modernt och tankeväckande sätt. Vi ville aktivera och samarbeta
med lokala förening ar och småföretagare. De viktigaste samarbetspartners var Gårdskulla
lantbruksmuseum, Sjundeå Marthaförening och Vassböle lin AB. Vi fick också hjälp av flera äldre
Sjundeåbor och utnyttjade deras kunskap i utställningen. Genom att arbeta digitalt på vår hemsida,
har vi sett till att historierna bevaras till eftervärlden.
Multimedia-utställningen "Långt lin" består av filmklipp, bilder och intervjuer med minnen
relaterade till lin och lintillverkning på och kring Sjundby. Föreningen anställde historikern Lisa
Svanfeldt-Winter för att hjälpa med texter och bilder om linbearbetningen. För utställningens
multimedia och teknik stod Ingrid Svanfeldts SvanfeldtMedia och Stefan Svanfeldts Bisamedia.
Medlemmarna hjälpte alla till med uppbyggnaden av utställningen och med guidning på
utställningen. Också medlemmar i Sjundeå Marthaförening bidrog med hjälp i form av föremål, lin,
information och arbete med att sätta upp utställningen.

Webbplatsen www.sjundby.fi
På webbplatsen har föreningens medlemmar publicerat information om Sjundby och om
hembygdsrelaterade händelser som pågår i och kring byn. Under verksamhetsåret har föreningens
medlemmar utbildat sig i användningen av webbpublikationsprogrammet Digistoff 2. Hemsidan har
främst byggts kring de två stora projekten Långt lin och Urjanhajexpeditionen. Föreningen har
dessutom publicerat en omfattande historik om Sjundby gård på sin hemsida. Historiken har
sammanställts av Ingrid Svanfeldt med hjälp av Margareta Segersven och Carl-Johan Lindén.

Webbpubliceringskurser
Medlemmarna Maria Lindén och Christina Lindén deltog i Hembygdsförbundets kurs i
webbpublikationsprogrammet Digistoff på Lärkulla i Karis i december 2013. Maria Lindén,
Christina Lindén och Karl Emil Lemström deltog 29.3 2014 på Hembygdsförbundets kurs i
webbpublikationsprogrammet Digistoff på Lagstad hembygdsgård i Esbo. Den 21.4 2014 ordnade
föreningen en egen kurs för att uppdatera hemsidan www.sjundby.fi hos Maria Lindén. I kursen
deltog Maria Lindén, Karl Emil Lemström, Lisa Svanfeldt-Winter och Ingrid Svanfeldt.

Webbesökare
Föreningens hemsida sjundby.fi hade följande besökarantal (unika besökare) under
verksamhetsåret:
september-december: 0 januari: 13 februari: 19 mars: 33 april: 35 maj: 109

Samarbete med andra föreningar
Samarbete med andra i Sjundeå verksamma föreningar har förverkligats via samarbetet kring
linutställningen. Där samarbetade föreningen med Sjundeå Marthaförening, Gårdskulla
lantbruksmuseum, Hembygdens vänner i Sjundeå och Vassböle lin AB.
Föreningens första verksamhetsår avslutades i festliga tecken då utställningen "Långt lin" öppnades
på Gårdskulla lantbruksmuseum 1.6.2014.

