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Årsmöte
Årsmötet hölls den 2 juni 2021 i närvaro av 16 medlemmar. Till mötesordförande valdes Hans
Henriksson och till mötessekreterare Karl-Gunnar Johansson. Efter det att årsmötet avslutas
bjöd föreningen på smörgåstårta.
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Valberedning:
På årsmötet 2021 utsågs styrelsen till valberedning.
Allmänt
År 2021 har varit ett speciellt år som till stor del präglas av pandemin vilket hade en stor
negativ inverkan på verksamheten. Verksamheten 2021 har varit begränsad. Museet har hållit
öppet men med få besökare med undantag för perioden från midsommar till början av augusti
då besöksantalet motsvarade föregående år men med andra kategorier av besökare. Den
typiska besökaren var ett par i 60 årsåldern från Skåne med husbil. Barnfamiljer och utländska
besökare som brukar vara talrika på sommaren uteblev i stor utsträckning. Större grupper har
uteblivit nästan helt under 2021. Antalet medlemmar som brukar delta på arbetsdagarna på
onsdagar har varit få då de hörsammade uppmaningen att isolera sig och en del arbeten som
pågick tidigare har pausats. Efter sommarperioden återvände dock de flesta medlemmarna i
onsdagsgänget och föreningen kunde påbörja en del mindre projekt. Projektet att förbättra
golvytan i museet har genomförts under året och vi har köpt in en bra maskin för renhållning.
Projektet erhöll bidrag från Norhedsstiftelsen. Våra medlemmar Lars Sjöqvist och Lars-Åke
Pettersson gjorde själva arbetet med lackeringen och de fick hjälp av övriga medlemmar i
onsdagsgänget som flyttade maskiner och övriga föremål. Arbetet har inneburit att golvet
blivit lättare att städa och ytan är mycket bättre. Museet har även investerat i en entrématta
som samlar upp mycket sand mm. Ett nytt filmprojekt har genomförts under året som innebär
att vi nu har en s.k. 360-graders film på nätet där besökare kan gå runt i museet på datorn eller
mobilen. Vi har även textat våra informationsfilmer. Projekten har finansierats med bidrag
från Statens kulturråd.
Styrelse, styrgrupp samt onsdagsträffar
Styrelsen sammanträdde vid 8 tillfällen 2021 och styrgruppen hade enstaka möten under 2021
och då oftast i samband med arbetsdagen på onsdagar. Onsdagsträffarna hade vi fram till
september ca 10 st närvarande mot tidigare år runt 25 personer men antalet steg upp mot 20
personer resten av året. På onsdagsträffarna har vi diskuterat olika frågor från allmänheten
samt visat filmer och berättat om olika verksamheter. I den mån det funnits nyheter att
rapportera har dessa delgivits i samband med kaffet.

Kort om året 2021 i siffror
Totala antalet besökare uppgick till 2928 st 2021. Antalet utländska besökare minskade av
kända skäl. De guidade besöken från skolor, företag, föreningar, kommunen m.fl. som
normalt är en viktig del av museets verksamhet uteblev nästan helt. Medlemsantalet vid
årsskiftet uppgick till ca 165 varav ungefär hälften var familjemedlemskap. ”Onsdagsgänget”
som normalt bidrar med tusentals timmar i arbetet med att iordningsställa museets lokaler och
med andra viktiga arbeten i museet, har varit saknade.
Temakvällar och andra händelser under verksamhetsåret 2021
Temakvällar och berättarkvällar kunde inte genomföras 2021 men Arkivens dag anordnades
lördagen den 13 november på museet i samarbete med Westbo – Mo forskarförening och
kommunarkivet. En mindre julmarknad anordnades första advent söndagen 28 november och
hade strax över 600 besökare. Museet medverkade även på Konstfabrikens utställning
lördagen den 2 och söndagen den 3 oktober.
Ekonomi och personal
Under 2021 har vi haft sammanlagt 2 personer anställda, De två tjänsterna som är 1½ tjänster
i arbetstid täcks av olika former för bidrag från AF. Den anställde som har ½-tidstjänsten har
tyvärr varit sjukskriven hela året. Fastigheten där vi hyr våra lokaler har samma ägare som
föregående år. Avtalet löper i ytterligare 5 år. Året har trots fortsatt pandemi gett ett litet
positivt rörelseresultat före finansiella poster, nämligen 2358,88 kr. Fonderna har ökat i värde
under 2021. Detta innebär att rörelseresultatet efter finansiella poster är hela 44 211,44 kr.
Museet erhöll Covidstöd från Riksantikvarieämbetet på 45 271 kr.
Framtiden
Mycket är fortfarande osäkert men vi hoppas kunna behålla medlemmarna i onsdagsgänget
och förhoppningsvis kunna välkomna nya medlemmar. Föreningen planerar att återstarta
berättar- och temakvällar i höst och planerar att återstarta verksamheten med en berättardag
med professor Dick Harrison lördagen den 1 oktober då han kommer berätta om Häxorna i
Småland. Föreningen har för avsikt att medverka i Arkivens dag lördagen 12 november och
planerar en julmarknad första advent söndagen den 27 november. Föreningen har tidigare haft
ett samarbetsavtal med Gislaveds kommun som vi hoppas kunna förlänga. Museet är en
InfoPoint för turistinformation. Vi kommer att försöka locka fler föreningar till museet och
har även inlett ett aktivt arbete med att locka sponsorer till museet och har skrivit avtal med
några och förhoppningsvis kan vi sluta fler kontakter.
Tack
Gislaveds Industrimuseum har nu fått en så stor omfattning att det kräver insatser från många
personer för att hålla det igång och driva utvecklingen vidare. Ambitionen att placera museet
på Gislaveds turistkarta har definitivt infriats. Onsdagsgänget spelar en central roll i
verksamheten men utan pengar skulle det ändå inte fungera. Vi tackar våra sponsorer,
föreningsmedlemmar och Gislaveds kommun som gjort det möjligt att lägga ytterligare ett
framgångsrikt år till handlingarna.
Gislaved 2021-03-22
Gislaveds Industrimuseum
Styrelsen genom ordföranden Conny Kling

