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Verksamhet
Museet har varit öppet för allmänheten från den 25 juni till den 2 september, samt
veckosluten 8-9, 15-16 och 22-23 i september, mellan klockan 1000 och 1600.
Entréavgiften har varit 50 kr för vuxen och 25 kr för barn.
Antalet anläggningsbesökare under året har varit 5578 och betalande besökare 2128.
Det har genomförts 11 guidade gruppvisningar. Dessutom har det genomförts guidade
visningar för överintendent Magnus Hagberg (SFHM) samt för politiker från Karlskrona
kommun.
Föreningen har gjort reklam för sig under lövmarknaden, marindagen och vid
Marinmuseums visning i Nättraby.
Föreningen har varit representerad vid SMHA konferens i Boden.
Inventering och indatering av materielen i det Digitala Museet har fortskridit under året.
Indatering av bilder/fotografier i PRIMUS har genomförts under året. Inledningsvis startade
arbetet med att sortera och kategorisera delar av museets bildsamling. Delar av materialet
som finns i PRIMUS har publicerats på Digitalt Museum.
Planen är att föreningen ska fortsätta inventeringsarbetet och indateringen av återstående
materiel och bilder. Tidsaspekten på detta arbete är att det kommer ta lång tid och är
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beroende av hur mycket pengar vi får i anslag för denna del av verksamheten.
Projektet STRIKA, som startades upp under hösten 2017, har utvecklats till att omfatta
hela 12/80-bataljonen. Föreningen har ansökt om bidrag för den utökade verksamheten
hos Riksantikvarieämbetet och fått detta beviljat. Projektet ska vara avslutat till öppningen
av museet i juni 2019.
Ideella arbetsdagar har genomförts, fyra under våren och tre under hösten. Arbetet har
bidragit till att utveckla museet och förbättra skicket på vår materiel.
Under hösten har ett arbete initierats för att kunna visa STRIKA för besökarna och förklara
dess funktion i förbanden.
Styrelsen har genomfört elva protokollförda sammanträden. Viss styrelsesamordning har
skett via e-post och telefon.
Under verksamhetsåret har en tillsyningsman varit anställd.
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