Verksamhetsberättelse 2007
Styrelsen har under år 2007 bestått av 9 ledamöter.
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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 fyra protokollförda möten samt ett ordinarie årsmöte.
Föreningen har ombesörjt flaggningen på Bratten, via Jeanettes Adlers son Vincent, under
söndagar och flaggdagar. Då dessa har flyttat från ön togs denna syssla över av Ebba
Johansson (dotter till Filippa Hellberg) i december 2007.
Flaggning på flaggberget har på ett förtjänstfullt sätt utförts av huvudsakligen Per Gustavii
alla flagg- och söndagar under året.
Den planerade fällning och gallringen av skogen möttes med en hel del synpunkter. Efter att
styrelsen tagit del av dessa synpunkter och själva gjort en vandring i skogen beslöts att
avbryta gallringen.
Föreningen har av Dag Strömqvist fått förfrågan om försäljning av fastigheten Styrsö 2:329
men föreningen har avböjt denna propå.
Midsommar 2007 lär nog gå till historien som en av de sämsta midsomrar någonsin. Trots
detta lyckades Sällskaper Arbores genomföra ett traditionsenligt midsommarfirande. Allt flöt
i regnet men vi lyckades nästan genomföra de aktiviteter som planerats. Det var mest
musikanläggningen och dragspel som inte kunde användas i det myckna regnandet.
Ekonomiskt blev utfallet sämre än vanligt men ändå bra med tanke omständigheterna. Tack
alla som gjorde detta möjligt trots väder!
Annika Hedberg har skänkt en tavla, Magnusson och Frej har skänkt kaffebryggare och
engångsartiklar, Ica Tången har skänk kaffe, Danafjord har bidragit med räkor för att nämna
några av föreningens sponsorer under året
Årsavgiften har under året varit 100 kronor per medlem/familj.
Sällskapet Arbores styrelse har beslutat att ha en kräftskiva den 23 augusti 2008.
En lyckad kappsegling med många båtar genomfördes på Arboresdagen .

Ett trevligt årsmöte med efterföljande räkfest. Festen var traditionsenligt mycket uppskattad
och ett stort tack till alla som gjort festen så lyckad.
Tyvärr hade vi inbrott under juli i stugan. Motorsåg, med mera stals, vilket gjorde alla
nedsämda.
Till det tänkta bokprojektet har en del bidrag flutit in. Dock finns ingen ekonomisk täckning
för projektet ännu varför inte så mycket hänt med detta.
Staffan Gunberg har uppmanat alla som har gamla bilder och filmer att höra av sig till honom
så att de kan sammanställas till en dvd.
För att underlätta planerandet av skogsröjningarna har vi beslutat att de alltid ska hållas första
lördagen i april respektive andra lördagen i november.
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