Museiföreningen Najadens Vänner

fredag den 30 januari 2015

Najadens Vänners Framtid?
Fjolårets olika frustrerande händelser i Najadenfrågan, med bl.a. skingring av föreningens alla
föremål, har lämnat sina s(p)år. Detta inte minst bland oss i styrelsen.
Trots allt har vi öppnat en bra kontakt med den nya ägaren av Najaden. Den nye ägaren ger -i
nuläget- ett kunnigt och engagerat intryck och vill utveckla verksamheten i samma riktning
som en gång var vår ambition.
Den nuvarande, och tidigare, styrelser har varit aktiva med att driva verksamheten på olika
sätt, bl.a. levandegöra Najaden som ett museum om Skeppsgossarnas historia, och ordna
diverse aktiviteter ombord m.m. Förutsättningarna för vidstående, Najaden i Halmstad, finns
ju inte längre. Om föreningen skall bestå krävs ett nytt ”tänk”. De styrelser, som funnits och
den som nu finns, har arbetat i ovan beskrivna former. Detta, i kombination med vårt
engagemang, som varit mycket frustrerande, i samband med försäljningsbeslutet, gör, att vi
anser följande: Om Museiföreningen Najadens Vänner skall fortleva så krävs nya krafter och
nytt tänkande, helt enkelt en ny styrelse.
Nuvarande styrelses förhoppning är, att Ni medlemmar, som på årsmötet 2014, röstat för att
Najadens Vänner skall fortsätta, oavsett var Najaden hamnade, är beredda att ställa upp och
bilda en ny styrelse och utveckla ett bra samarbete men Najadens nya ägare.
Om ny styrelse väljs på kommande årsmöte så är ju allt ”gott och väl”. Om så ej blir fallet så
måste föreningens avvecklande förberedas. Nuvarande styrelse ställer, enligt styrelsebeslut
upp som interimsstyrelse och genomför avvecklingen, enligt föreningens stadgar.
Avvecklingen beräknas ta 6 månader att genomföra
Ett styrelsebeslut har redan fattats, att ta fram en bok om Najaden och föreningens sista
verksamma år, ett komplement till boken om 100-årsjubileet. I detta avseende är det tänkt att
kontakta Föreningen Gamla Halmstad för samverkan, hantering och försäljning av boken. Vid
upplösning av Najadens Vänner tillfaller eventuell vinst Gamla Halmstad.
Annat, som diskuterats, är: En bussresa till Norge till ett förmånligt pris, men inga beslut har
fattats.
Stödja verksamheten i NORGE. Önskan från den nya ägaren är att Najadens Vänner komma
att fortsätt stödja Najaden. Denna önskan beslutes på årsmötet!
Alternativ till fortsättning är avveckling och i detta fall måste vissa beslut tas nu vid årsmötet
enligt § 23
I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgångar skall
användas till bestämt ideellt ändamål.
Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av Styrelsens och Årsmötets protokoll i
ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans och resultaträkningar, skall
omedelbart delges vederbörande mottagare.
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