Verksamhetsberättelse 2012
Styrelsen har under år 2012 bestått av 7 ledamöter.
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Per Josefson
Joachim Stenberg
Rolf Nilsson
Gunilla Warvne
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Harald Hasselblad
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Revisorer har varit Jan Melin och Jan Hillström, suppleant har varit Maud Larsson.
Valberedningen har utgjorts av Björn Hedberg, Nils-Olof Stenberg.
Styrelsen har haft fyra protokollförda möten samt ett ordinarie årsmöte. Dessutom en stor
mängd diskussioner och informationsutbyten via mejl och telefon, vilket är den vanligaste
formen för styrelsen att förbereda föreningens ärenden.
Föreningen har ombesörjt flaggningen på Bratten under samtliga årets flaggdagar samt
söndagar under sommarmånaderna med hjälp av Max Landehag
Flaggning på flaggberget har på ett förtjänstfullt sätt utförts under sommarmånaderna tack
vare Gunilla Warvne.
Emelie Tingström och Staffan Gunberg har avgått från styrelsen och vi har framfört ett stort
tack för allt nedlagt arbete från dem.

Skogen har på sedvanligt sätt skötts och röjts vid skogsdagarna. Extra insatser har gjorts
beroende på höstens storm som fällt flera träd och kraftiga regn som skadat vägar och diken i
skogen. Kaj Steen entreprenad AB har kontaktats för att få ett kostnadsförslag på vad det
skulle kosta att göra en kraftfull upprustning av vägar och diken. Priset har hamnat på cirka
60. 000 kronor. Styrelsen har gjort ett flertal propåer till berörda kommunala instanser för att
få bidrag till detta. Dock har inget positivt besked kommit ännu.
Alla medlemmar är som vanligt välkomna att hjälpa till vid våra aktiviteter.
Midsommar 2012 blev som vanligt en minnesvärd tillställning. Sång och musik, lekar och
dans kring stången samt ett hyggligt utfall. Detta midsommarfirande ska vi vara stolta över,
vilket bekräftas av många. Det är också glädjande att det är en sådan framgång då
förberedelserna inför midsommarfirandet tar mycket tid och kraft i anspråk från styrelsens
medlemmar.
Max Anjou har skänkt ett alster för utlottning, Ica Tången har skänkt kaffe.
Årsavgiften har varit 150 kronor per medlem/familj.
Årsmötet beslutade att ändra stadgarna enligt följande: Styrelsen skall bestå av minst 3 och
högst 7 ledamöter samt 2 suppleanter varav hälften utses ena året och hälften andra
året. Mandatperioden skall vara 2 år.
Ordförande samt ledamöter väljes av årsmötet.
Detta innebör att § 6 och §7 har ändrats i stadgarna.
Styrelsen har arbetat mycket med att försöka få ett större engagemang från medlemmarnas
sida i förberedelserna och efterarbetet till midsommarfirandet. Flera medlemmar har lovat att
ställa upp.
Herr Lennart Karlsson har varit mycket behjälplig med att laga och iordningställa tombolor,
bänkar och annan utrustning som föreningen äger samt tillverkat en logotype. Ett stort tack till
honom för allt nerlagt arbete.
Björn Hedberg har lagt ut en spång utanför Hartzells för att underlätta passagen, då det ofta är
blött på detta ställe.

Gustaf Årres minnessten har tagits in för att rädda det som räddas kan. Den är trasig och
behöver lagas eller ersättas med en ny. Den minnesplakett som funnits på vägen mot
Pensionat Skäret har förstörts. Vi har haft kontakt med Peter Silfverskiölds minnesfond för att
försöka få bidrag till att ersätta den med en ny men tyvärr fått ett negativt svar från dem.
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