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Verksamhetsberättelse 2017
Wulfheodenas
Årets största – och mest välbesökta – evenemang var när Wulfheodenas gästade Uppåkra söndagen
den 14 maj. Wulfheodenas är ett engelskt sällskap som arbetar med historiskt återskapande av
vendeltiden (550 - 800 e.Kr.) med klädedräkter, vapen, hjälmar och smycken. De fyra deltagarna från
Wulfheodenas visade upp sig med sina praktfulla hjälmar och vapen. Evenemanget blev en succé
med ca 4000 besökare.
Ett tiotal medlemmar från vänföreningen ställde förtjänstfullt upp och stekte i rask takt
”kittelormar”, bakade ut deg som på grillarna blev ”järnåldersbröd”, gjorde smörgåsar till caféet och
dirigerade besökande till i all hast arrangerade parkeringsfält.
Tältlagsfest
Den 22 april restes ”det vita tältet” med hjälp av medlemmar från vänföreningen under ett rejält
arbetspass på fyra - fem timmar. Trädgården städades och ett helt släp fylldes för vidare transport.
Korv med bröd bjöds till samtliga under den svala, blåsiga men soliga vårdagen.
Arkeologidagen
Arkeologidagen den 27 augusti arrangerades av UAC, Uppåkra församling och Uppåkra Café. UAC
hade särskild temavisning och arkeologiskola för barn på dagen och på kvällen hölls ”Tidernas mässa”
i Uppåkra kyrka.
Medlemmar deltog och delade ut information om vänföreningen till intresserade.
Uppåkradagen
Uppåkradagen den 13 oktober genomfördes som ett samarrangemang mellan UAC och Uppåkra
skola i den nybyggda skolans lokaler.
Medlemmar från vänföreningen deltog med informationsbord, beachflagga och broschyrer och
berättade om vårt arbete. Nya medlemmar rekryterades.
Medlemmar från vänföreningen har också vid ett flertal tillfällen hjälpt till med praktisk ”byggarbete”
under de omfattande omdisponeringarna av lokalerna till ett mysigt café på bottenplanet och
utställningar i källaren. Ombyggnadsarbeten fortsätter under år 2018.
Vänföreningen har under året arbetat med medlemsvärvning. Logotype har designats och använts på
beachflagga och informationsblad.
Vid årsskiftet 2016/17 hade vänföreningen 29 medlemmar som till årsskiftet 2017/18 ökat till 41
stycken.
Vänföreningens styrelse har under året bestått av Göran Berggren (ordf.), Carl-Johan Berglund,
Clay Ketter (kassör), Nils-Ove Mårtenson (sekr.), Belinda Nilsson samt Agneta Samefors.
Vänföreningens styrelse har hållit 7 protokollförda möten. Föreningens ordförande har adjungerats
till Uppåkra Arkeologiska Centers styrelse och deltagit i dess fyra styrelsemöten.
Staffanstorp den 30 januari 2018.
Göran Berggren
ordförande

UPPÅKRAs VÄNFÖRENING
Ekonomisk redovisning
Resultaträkning
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2017-01-01 till 2017-12-31

Intäkter
Medlemsavgifter
Sponsorsmedel
Bidrag
Övriga intäkter
Summa intäkter

4 300,00
900,00
5 200,00

Kostnader
Medlemskostnader
Bankkostnader
PR-kostnader
Övriga kostnader
Summa kostnader

910,50
2 554,00
250,00
3 714,50

Rörelseresultat

1 485,50

Finansiella intäkter och kostnader
Ränteintäkter
Räntekostnader

-

Resultat efter finansnetto

-

Skatt

-

Årets vinst/förlust

1 485,50

UPPÅKRAs VÄNFÖRENING
Balansräkning
Ingående balans 2017-01-01
Årets vinst
Utgående balans 2017-12-31

3 300,00
1 485,50
4 785,50
UTG BALANS
2017-12-31

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Inventarier
Summa anläggningstillgångar

0
0

Omsättningstillgångar
Fordringar
Kortfristiga fordringar
Summa fordringar

0
0

Kassa och bank
Kassa
Bank
Summa kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

0
4785,5
4785,5
4785,5

SUMMA TILLGÅNGAR

4785,5

EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL
Eget kapital
Eget kapital
Redovisat resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
Övriga kortfristiga skulder
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL

-3300
-1485,5
-4785,5

0
0
-4785,5
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Förslag till verksamhetsplan 2018
Ur stadgarna:
-

Verka för utveckling av UAC som besöksmål
Främja verksamhet i anslutning till fornlämningarna

Föreningen:
- Aktivera föreningens ”flik” på Uppåkras hemsida
- Värva medlemmar
- Utveckla ”flyer” för/om vänföreningen

Verksamhet:
- Samarrangera ”Skånes sparbanks vendeltidsdagar” med UAC, Uppåkra församling
och Uppåkra café
- Extra kraft vid arrangemang
- Arrangera intressanta möten/föreläsningar/aktiviteter för medlemmarna och
stimulera till givande samvaro
- Agera “handy man” i Uppåkra
- Skapa intresse för UAC och arkeologi
- Stödja Uppåkras utveckling

