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Verksam hetsberättelse for 2022

Styrelsen avger hiirmed berättelse ftir verksamhets åNet 2022-

1 Styrelsens sammansättning
S§relsen har under året haft ftiljande sammansättning:
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3 Valberednins
Valberedning kunde ej väljas på årsmötet. Årsmötet gav styrelsen i uppgift att under

året ta fram en valberedning. Detta har inte lyckats. Ingen iir intresserad, varftir styrelsen

har agerat valberedning.

4 Sammanträden
Årsmötet genomfordes 2022'03 -l 6.

Styrelsen har under verksamhetsåret avhållit ffra protokollftirda sammanträden.

5 Verksamhet
S§relsen har, enligt fiireningens stadgar, lett och administrerat museet under

verksamhetsåret 2022.

Museiöreningen GMV har under året arvoderat museiftireståndaren, men i ölrigt har

verksamheten i styrelsen och vid museet genomfiirts helt ideellt. Arbete och tjiinster

som har med såikerhet och digital teknik att göra har köpts.

Under del av året har en person arbetstriinat i mu§eet. Han har under övervakning av

museichefen varit sysselsatt med att registreta böcker och ordna biblioteket.
Museichefens tid i museet oeh hans arvode har under derma tid behövt ökas.

Under juni, juli och augusti har inget ideellt arbete genomltirts av volont.iirer, men

museet har varit öppet lördagar och söndagar. Av ekonomiska skäl har museet varit helt

ståingt under januari, februari samt halva november och hela december-
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Arbetet i och med museet har genomftirts av tiotalet volontärer varje måndag, utom

under sommarmånadema och under "stiingda månader"' Under sommarmånademas

öppethållande har del av visningen utftirts av frivilliga museiv?irdar' Under

uåikru.h"trår"t har.museets volontiher och museiviirdar arbetat ca 1760 timmar ftir
museet, vilket motsvarar ungefiir en årsarbetskraft.

Arbetet i och med museet har koncentrerats til1 att vidmakthå1la och komplettera

basutstiillningen, underhålla byggnaderna och att fortsätta arbetet med att iordningst?illa

och registrera utståillningen, ftirrådet, biblioteket, arkivet och fotosamlingen. I databasen

Primui och sökbart på Digitalt Museum fanns vid årets slut 4 340 ftiremål och 26 263

foton. En säskild utställning, med anledning av att Skaraborgs regemente varit

pansarregemente i 80 ar, har visats.

Intresset fitr museet hos allmänheten är stort. lJnder 2022 har 2 140 personer besökt

museet. Gruppbesöken har, jiimftirt med 2021, blivit fler och besök av familjer,

ibland med flera generationer, har varit påfallande.

Samarbetet /samverkan med Medborgarskolan i Skara har under aret resulterat i
tolv historiska fiiredraglkåserier och en Luciakonsert genomftird av Olinsgymnasiet

i skara. Publikantalet har, vid samtliga tillfiillen, varit mellan 50 och 140 personer.

Inriktningen ftir 2023 är att fortsätta samarbetet.

Museets hemsida och facebooksida är välbesökta och uppdateras fortlöpande'

Under Vallehelgen, den 14 -15 maj, hyste museet två utstaillningar och agerade

samlingsutstiillning ftir konstriirer och övriga utståitlme i Vallebygden' Då
passerade nästan 600 besökare museet ftire rundturen till utställama'

Förutom SFHM/SMHA har Skara och Skövde kommuner och ett antal sponsorel som t
ex Rapp fastigheter/familjen Rapp och JULA ekonomiskt stöttat museet'

Ga.niiåns-uieet har även fått verksamhetsbidrag från Region Viistra Götaland,

Kulturradet och Rik santikvarieiim betel (RLA).

2022'ärs projektbidrag har utnl'ttjats ftir att Öka antalet viirmepumpar, reparera

utv:indigi takstolar, iordningstäla handikapptoaletten, bygga ut det inre nätverket,

reparera stolar i samlingssalen och fortsätta registrera ftiremåLl och foton'

under våren drabbades Gamisonsmuseet av en vattenskada som innebar reparation av

handikapptoalett och kök. Vår ftirsiikring tiickte det mesta och vi fick omvandla del av

vårt projektbidrag fran SFHM att äcka merkostnader- Toaletten har nu fitt ny

golvbeklädnad och köket nytt golv och nya-köksskåp.

Ansökningar om bidrag ftir 2023, avseende dels verksamheten/driften av museet dels

projekt som gäller underhåll av museets byggnader och inventarier, ir:köp av en

Lj:i.tstartare och dockor, montering av vattenfelsbrytare och utomhusbelysning samt

renovering av vissa fordon har siints in till SFHI!{/SM}IA.
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Arb€tet med att siikerstiilla museets drift och verksamhet på lang sikt har fortsatt.
Samarbetet med Skara och Skövde kommuner, regementena regementenas

kamratftireningar och ftireningen Fredsbasl«ama fungerar bra. Representant från museet

har deltagit i Gamisonens samverkansgrupp och i Gamisonens traditionsgrupp.

Museet har under året tagit emot gåvor i form av böcker, uniformeq blankvaperl
målningar mm. Finns motsvarande ftiremål redan i museets samlingar ftirsäljs
dubblettema till marknadspris i museets reception och på nätet.

GMV har, som tack fiir utftirt ideellt arbete, bjudit styrelsen, volontiirerna och
museiviirdama på julbord serverat av Axevalla Folkhögskola och julavslutning i museet

med glögg, kaffe och lotteri den 6. december. Volontiirema har dessutom, som belöning
ftir mycket viil genomftirt och intresserat arbete i museet, besökt Veterinåirmuseet i
Skara och i samband med det intagit en gemensam lunch.

6. Ekonomi
Föreningen har fiirvaltat innestående och under året inllutna penningmedel.

Föreningens kapital finns placerat på konto i Liinsörsiikringars bank i Skaraborg ftir
den löpande driften.

Föreningen har under året mottagit 30 837 kr i gåvor samt 15 000 kr genom

sponsoravtal.

I övrigt håinvisas till årsbokslutet.

Axvall 2023-01-31
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Totala tillgångar 2022-12-31 var ftire omfiiring 422 4961<t.


