Verksamhetsberättelse 2013
Styrelsen har under år 2013 bestått av 7 ledamöter.
ordförande
vice ordförande
sekreterare
kassaförvaltare
klubbmästare
intendent
traditionsbevarare
webansvarig
suppleant

Per Josefson
Gustaf Josefson
Rolf Tingström Nilsson
Gunilla Warvne
Helena Wennbo
Ing-Britt Haglid Jallinder
Siv Svensson
Harald Hasselblad
vakant

Revisorer har varit Jan Melin och Jan Hillström, suppleant har varit Maud Larsson.
Valberedningen har utgjorts av Björn Hedberg, Nils-Olof Stenberg och Staffan Gunberg.
Styrelsen har haft tre 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 diskutera föreningens ärenden.
Föreningen har ombesörjt flaggningen på Bratten under samtliga årets flaggdagar samt
söndagar under sommarmånaderna med hjälp av Gunilla Warvne och Hampus Thelander
Skogen har på sedvanligt sätt skötts och röjts vid skogsdagarna. Extra insatser har behövt
göras beroende på tidigare oväder som skadat träd, vägar och diken i skogen. Styrelsen har
vid ett flertal tillfällen försökt få kontakt med kommunens olika förvaltningar (Park o Natur,
bidragsavdelningen för EU-projekt och SDN) för att försöka få bidrag till upprustningen av
vägen genom skogen. Det har nu tyvärr visat sig att kommunen inte tänker bidra på något sätt
till detta. Kontakter har tagits med Styrsö Fastighetsägarförening som ställt sig försiktigt
positiv till att vara behjälpliga med upprustningen. Priset för upprustningen hamnade för cirka
två år sedan på ungefär 60. 000 kronor.

Midsommar 2013 blev som vanligt en minnesvärd tillställning. Sång och musik, lekar och
dans kring stången samt ett hyggligt utfall. Vi är stolta över vårt midsommarfirande som vi
lyckas genomföra år efter år trots att det finns mycket för alla att göra just denna dag.
Glädjande nog får vi bekräftat av många att det är ett mycket uppskattat arrangemang.
Ica Tången har skänkt kaffe och Max Anjou har bidragit med ett alster.
Årsavgiften har varit 150 kronor per medlem/familj.
Styrelsen har arbetat mycket med att försöka få ett större engagemang från fler personer än
styrelsen i förberedelserna och efterarbetet till midsommarfirandet. Vi har även funderat
mycket över hur föreningens fortlevnad ska säkerställas. Alla medlemmar är som vanligt
mycket varmt välkomna att hjälpa till vid våra aktiviteter.
Lennart Karlsson Har fortsatt att hjälpa till med att hålla föreningens bänkar och annan
utrustning i gott skick. Ett stort tack till honom för nerlagt arbete.
Gustaf Årres minnessten har under flera år varit i ett bedrövligt skick. Peter Silfverskiölds
minnesfond har avböjt att bidra till stenen men tack vare generösa bidrag från Bob Göthman,
Lars Tobisson, Fredrik Trädgårdh och inte minst Jan Larsson har vi nu kunnat tillvera en ny
sten efter det gamla originalet. Denna kommer att sättas tillbaka på sin gamla plats med
benäget bistånd av Fredrik Trädgårdh.
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