Verksamhetsberättelse 2017.
Styrelsen har bestått av ordförande Kennerth Gustafsson, V-ordförande Åke Nilsson, Kassör
Bertil Karlsson, Sekreterare Bertil Larsson, Övriga ledarmöten har varit Henrik Höglin, Rune
Johansson och Jan-Erik Bernesson. Ersättare har varit Erling Andersson, Jan Mossing, Ove
Karlsson och Lars Carlzén
Under året har hållits årsmöte och 6 protokollförda styrelsemöten.
Årsmötet hölls i Gärdslösa IOGT-lokal den första februari.
Beviljat stöd från Konung Gustav VI Adolfs fond är rekvirerat och utbetalt till berörda
kvarnägare Ny ansökan för åren 2018-2019 är inskickad och beviljad. Detta innebär att stöd
till fler kvarnar kan ske under kommande år. Föreningen har också presenterat sin verksamhet
för fondens styrelse vid ett sammanträde på Stockholms slott.
Ansökan är inskickad och beviljad från Riksantikvarieembetet för att täcka del av kostnaden
att kunna bedriva byggnadsvårdsläger 2018. Resterande del är ansökt från Länsstyrelsen.
Nytt timmer från norrland har köpts hem och sålts vidare som vingträ till många kvarnar.
Arbetet med att underhålla och komplettera kvarnregistret är ständigt pågående. Mycket
arbete återstår för att kartläggningen ska bli komplett, och då flera kvarnar byter ägare måste
registret ständigt uppdateras.
Bygghyttan var öppen för visning av föreningens verksamhet under” äggröran”, och
föreningen deltog på byggnadsvårdsmässa i Glömminge på försommaren.
En vingbyggarkurs genomfördes även detta år. Fyra personer gjorde nya vingar till sina
kvarnar. Totalt har 45 vingar och två gångåsar tillverkats i bygghyttan under året.
Antalet enskilda medlemmar har varit 270 och många fler har varit anslutna genom våra
Hembygdsföreningar.
Ölands kvarnförening har nu varit igång i 10 år. Många kvarnar har under denna tid återfått
mycket av sin forna glans och positivt påverkat den Öländska landskapsbilden. Önskan är
också att få fler kvarnar i malbart skick så det finns ingen anledning att slå sig till ro. Som
bekant finns det många kvarnar på Öland så arbetet kommer att räcka i många årtionden till.
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