Verksamhetsberättelse 2006
Styrelsen har under året 2006 bestått av 9 ledamöter.
ordförande
vice ordförande
sekreterare
kassaförvaltare
klubbmästare
intendent
traditionsbevarare
suppleant o IT-ansvarig
suppleant

Per Josefson
Joachim Stenberg
Rolf Nilsson
Gunilla Warvne
Rebecca Haglid
Jeanette Adler
Siv Svensson
Staffan Gunberg
Björn Hedberg

Revisorer har varit Jan Melin och Jan Hillström, suppleant har varit Maud Larsson.
Valberedningen har utgjorts av Per Gustavii och Nils-Olof Stenberg.
Styrelsen har haft sju protokollförda möten.
Som vanligt har skogen och vägar röjts och skötts under året. Flera närboende har varit
behjälpliga. Styrelsen har fattat beslut om att ta ner ett antal träd som skogssällskapet märkt
ut.
Föreningen har ombesörjt flaggningen på Bratten, via Jeanettes Adlers son Vincent, under
söndagar och flaggdagar.
Flaggning på flaggberget har på ett förtjänstfullt sätt utförts av huvudsakligen Per Gustavii
alla flagg- och söndagar under året.
Midsommarfirande på Bratten med mycket gott deltagande och bra ekonomiskt utfall. För
första gången har midsommarfirandet dokumenterats av internationell TV och detta har visats
över nätet och i TV-kanaler.
En lyckad kappsegling med många båtar på Arboresdagen .
Ett mycket trevligt årsmöte med efterföljande räkfest. Festen var traditionsenligt mycket
uppskattad och ett stort tack till alla som gjort festen så lyckad.
Föreningen har under året arbetat med framtagande av en bok om Arbores och Styrsö under
Staffan Gunbergs ledning. De ekonomiska förutsättningarna för boken har under året varit
föremål för diskussioner. Några garanter finns men ännu är inte ekonomin helt klar.
Årsavgiften har under året ändrats till 100 kronor per medlem/familj. Den nya avgiften gäller
från och med 2007.
Sällskapet har fått en förfrågan från Dag Strömqvist, ägare till fastigheten 2:297 på Vindnäs
om han för föreningens tillstånd att bygga om sitt hus. Styrelsen har inte haft något att erinra

mot detta. Han har även frågat om han får köpa Arbores tomt 2:329 som gränsar till hans
tomt. Styrelsen ansåg att detta var en fråga som måste behandlas av årsmötet.
Sponsorer har varit Danafjord, ICA Tången, Papperskedjan och Birgitta Tobisson.
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