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Styrelsen har under året bestått av Berndt Festin, ordf, Tordörn Svensson, v ordf
Anna Ter-Borch kassör, Lars Rune, sekr, Britt Fogelström, museiansvarig, Christer
Nettelbladt, arkivarie och Ulf Ragnerstam, webmaster samt ledamöterna Sten Erickson,
Göran Eriksson, Ingemar Hamskär, Harry Rågvik, Jan Wigren och Ragnar Zedell.
Margareth Johansson har varit adjungerad som konstnärlig ledare.
Sällskapethar ca 550 medlemmar. Under ärethar 76 nya medlemmar tillkommit.
Styrelsen har haft 6 protokollftirda sammanträden under året.

Under 2015 har följande aktiviteter genomförts
Årsmötet 18 januari
Ordföranden Berndt Festin öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Årsmötet på Victory Hotel inleddes därefter med en parentation över de bortgångna
medlemmarna Gunnar Bengtsson och Bo Grandien. Per Göran Traung valdes tiIl
ordftirande vid stämman och Lars Rune till sekreterare. Ordforanden kunde även detta ätr
konstatera att så många medlemmar hörsammat kallelsen att Victoriasalen som vanligt
var fullsatt. Han gratulerade också redaktionskommittdn till ännu en fullödig årsskrift.
Berndt tackade Per Göran och Lars for det ftirnämliga ordforande- och sekreterarskapet alltid lika uppskattat av stämmodeltagarna. Efter kaffepausen berättade vår projektledare
och museiansvarige, Britt Fogelström, inlevelsefullt om museets forsta succdartade
säsong till medlemmarnas uppskattande applåder.
Båtmässan "AIIt ftir Sjön" i Älvsjö
Sällskapet fanns liksom tidigare är päplats på båtmässan i månadsskiftet februari - mars
i C-hallens veteranbåtsavdelningen. Den inbjudande montern hade många besökare och
Christer Nettelbladt, som engagerad monteransvarig kunde även detta år berätta om ett
stort intresse från besökarnas sida. Lotteriet gav 8 000 kr i intäkter och totalt blev
inkomsternadrygt 19 000 kr.

Studiebesök i Vikmanshyttan
Den24 mars besökte en grupp från Sällskapet Vikmanshyttan. Bakgrundenvar all
skapa underlag for ett bildspel som visar hur litografitekniken går till. Personal från
Vikmanshyttan besökte senare under året museet i Ramsmora och kommer att medverka
bildspelet, som medlemmen Ulf Schloss har ätagit sig att skapa.

i

Medlemsresorna till Gitlöga
Detta år genomfordes två utflykter till Gillöga under augusti månad. Förra årets
augustiutflykt fick ställas in på grund av dåligt väder. Det var därfor ett mycket
forväntansfullt gäng av medlemmar som nu fick möjligheten att med Lasse Johanssons
och Sune Fogelströms båtar ge sig ut mot det Gillöga, som 1åg Roland så varmt om
hjärtat. Manga motiv i hans konst är hämtade här. Med som guider var Britt Fogelström
och Margareth Johansson. Resan gick som vanligt noff om Storö -Bockö - Löka
reservatet och via Stora Nassa skärgården till Gillöga Västerskåir dåir Lasse och Margareth
har sin utskärsbod.
Efter medhavd lunch besöktes offerskrevan, minan, paravanen. Promenaden gick vidare
över spången till Österskäret där bland annat Lommens bod o Herramas bod
inspekterades på nåira hå11. Därefter sattes kurs mot södra delen av Stora Nassa där
sedvanligt stopp gjordes i Roland "hemliga hamn". På hemvägen angjordes Lilla Nassa
från Nordost där ett besök också giordes i familjen Fogelströms bod på ön.
Museiverksamheten
Roland Svensson Museet i RamsmorapäMöja har haft 2 500 besökare under året.
Under sommaren är museet öppet alla dagar utom måndagar. Men museet har också haft
många besökare under övriga aret i form av grupper som ffitt guidning ofta också i
kombination med en lunchmåltid hos Wikströms Fisk. Museet har av Stockholms läns
Hembygdsforbund tilldelats Nybyggnadspriset 2014 med motiveringen att forbundet
velat lyfta både den kulturgåirning och den hembygdsgärning som de verksamma i
Sällskapet genomfort i skärgården genom att en betydande konstnäir med anknytning till
Möja ffitt ett eget museum.
Ny webbsida
Sällskapets webbmaster, Ulf Ragnerstam, har skapat en ny version av sällskapets
fornämliga webbsida: www.rolandsvenssonsällskapet. se.
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