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ÅLAKUSTENS KULTURARVSFÖRENINGEN
Organisationsnummer: 802 471-1247

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013
Föreningens ändamål:
Föreningen är en allmännyttig ideell förening med ändamål att verka för
att Ålakustens ålafiske uppförs på Unescos lista över immateriella kulturarv.
att Gamla Rompeboden inrättas som kulturreservat på Ålakusten
Medlemmar 2013-12-31:

23

Styrelse:

Maria Blombärg, Per Malmer, Lars Wergeni,
Calle Ericsson
Suppl: Bengt Jönsson, Mats Svensson

Revisorer:

Lennart Johansson, Richard Lehman (suppl)

Firmatecknare:

Maria Blombärg och Lars Wergeni, var för sig.

Årsmöte/medlemsmöten:

2

Styrelsemöten, protokollförda:

9

Informella möten:

14 (Arbetsmöten 10, Ålagille 2, RAÄ 1, Avtackning 1)

Januari
Planering av årsmötet och föreningsbildning.
Bakgrundsmatetrial för kommande informationsfolder.
Slutöverläggningar med Leader Skånes Ess om en förstudie.
Kontakter med Institutet för Språk och folkminnen angående begreppet ”Immateriellt kulturarv”.
Information från Regionmuseet i Kristianstad om viljan att göra Gamla Rompeboden till ett
kulturreservat.
Februari
Årsmöte, föreningsbildning och konstituering.
Beslut om:
• Ansökan om pengar till en förstudie hos Leader Skånes Ess.
• Skapandet av en egen webb-sida, www.alarv.se
• Tryckning av informationsfolder.
• Behov av sponsorer.
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Mars
Slutarbete med folderutformning tillsammans med Per Erik Tell.
April
Organisationsnummer klart.
Webb-sidan klar.
Folderlayout klar.
Maj
Strategimöte – framtida mål och arbetsuppgifter.
Foldern tryckt och klar, ca 55.000 kronor, som i stort bekostas av Leader Skånes Ess.
Juni
Bankmöte Utvecklingsstiftelse Sparbanken 1826 – ansökan om ekonomiskt bidrag till
informationsfilm m m.
Pressrelease för vår informationsfolder till samtliga Skånemedia och större riksmedia.
Förhandsinformation att vi är välkomna till kommande möte om Immateriella Kulturarv på
Riksantikvarieämbetet.
Distribution av informationsfoldern till samtliga politiska organisationer och andra för oss
väsentliga organisationer och myndigheter.
Förhandskontakter med filmaren Ulf Jonasson om produktion av informationsfilm om
ålfiskekulturen.
Slutredovisning av förstudie till Leader Skånes Ess.
Juli
Fortsatt distribution av informationsfoldern.
Fortsatt jakt efter sponsorer.
Sten Duvhök åtar sig att göra en uppdaterad drättförteckning mellan Åhus och Stenshuvud.
Augusti
Offert från filmaren Ulf Jonasson.
Inspelning av informationsfilmen.
Tvillingabodens ålafiske bjuder på ålagille.
September
Hushållningssällskapet Kristianstad sponsrar oss med 15.000 kronor.
TV4 spelar in del av underhållningsprogram om sevärdheter i Skåne med bl a ålafisket längs
Ålakusten inklusive genuint ålagille på Tvilligaboden.
Sven-Erik Magnusson på Kristianstads Biosfärområde – Vattenriket går i pension och avtackas.
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Oktober
Atelje Lyktan sponsrar oss med 5.000 kronor.
Inbjudan från Riksantikvarieämbetet om deltagande på ”Nod-mötet” den 8 november.
Föreningen (PM) skickade i augusti en skrivelse till Hav och vattenmyndigheten med krav på
regeländringar för att möjliggöra generationsväxling samt att annan tillståndshavare ska kunna
vittja(rykta) homman vid sjukdom eller annat förhinder för de som har ålfisketillstånd.
Skrivelsen var framgångsrik såtillvida att Hav och vattenmyndigheten fr 15 okt öppnade en
dispensmöjlighet så att även annan tillståndshavare kan vittja homman.
November
Utvecklingsstiftelse Sparbanken 1826 meddelar oss bidrag med 75.000 kronor.
Deltagande på ”Nod-mötet” Riksantikvarieämbetet i Stockholm angående ”Immateriella
Kulturarv”.
Sten Duvhök presenterar en sammanställning av en drättförteckning mellan Åhus och
Stenshuvud.
December
Fortsatta kontakter och information från Riksantikvarieämbetet.
Undersöker möjligheterna om ackreditering som NGO – Non Govermental Organisation hos
Unesco, som enligt regelverket kan göras först 2016.
Planering av möte med Regionmuseet i Kristianstad angående bildning av kulturreservat.
Styrelsen

Maria Blombärg
Ordförande
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