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Verksamhetsberättelse 2019-2021 
För Ljungmans / Wayne museiförening med organisationsnummer 802435-2935 
 
På grund av Coronapandemin har vi inte haft några årsmöten under perioden men styrelsen har fortlöpande 
haft möten och ekonomin har skötts och bokförts löpande. Revisioner har utförts för de gångna åren.  
Vi har valt att inte ta ut medlemsavgifter då ingen utåtriktad verksamhet har kunnat genomföras men alla 
medlemmar som betalt tidigare år kvarstår fram till nästa årsmöte. 
 
Styrelsen har under perioden bestått av följande:  
Åke Skans (ordförande), Stefan Toth (kassör), Hans Carlsson Bernt Redlow, Marita Holm, Christer Idström 
och Stefan Kristensson (sekreterare).  Vi har haft alla våra möten i DFS lokaler eller via WEB-möte.  
 

    
 
Utställda saker: Dessa finns i huvudsak utställda på DFS i Malmö och utställningen finns nu på alla tre 
våningsplanen i trapphuset och fint samlad för visning när så önskas. 

Materiel och utrustning som för närvarande inte visas finns magasinerad i utkanten av Malmö. För tillfälliga 
utställningar av mindre alster disponeras ett skyddsrum i Wihlborgs fastighet på Hanögatan,  
 

 
 
Hemsidan: Denna har blivit ganska välbesökt av olika samlare av gamla pumpar och folk som behöver 
uppslag till olika tidningsartiklar. Det finns även länkar till andra museala sidor som i sin tur länkar till oss. 
Under 2021 omarbetades hemsidan i samband med att vi utsåg en ny WEB-master. 
Vi uppmanar alla att klicka in på vår hemsida regelbundet för att hålla sig uppdaterade om verksamheten. 
 

Adressen är: www.ljungmans.org 
 
Dokument: Via vår hemsida får vi många frågor om äldre produkter som vi besvarar så fort vi hinner. 
Dessutom erbjuder vi kopior i färg på äldre kataloger och utfärdar ursprungsintyg.  
 
Ritningar: Några i styrelsen har använt tiden till att tömma och gå igenom ett 20-tal stora ritningsskåp som 
stått kvar i ett externt förråd tillhörande DFS. Nu finns dessa ritningar ompackade i nummerordning på ett par 
pallar. Tanken är att på sikt kunna sälja ritningskopior som behövs när medlemmar renoverar äldre pumpar. 
 
Styrelsen vill samtidigt rikta ett STORT tack till alla er som på olika sätt stöttat föreningen 
under de gångna åren. 


