Verksamhetsberättelse 2008
Styrelsen har under år 2008 bestått av 9 ledamöter.
ordförande
vice ordförande
sekreterare
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Per Josefson
Joachim Stenberg
Rolf Nilsson
Gunilla Warvne
Rebecca Haglid
Robert Hedberg
Siv Svensson
Staffan Gunberg
Emelie Tingström

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 fem protokollförda möten samt ett ordinarie årsmöte.
Föreningen har ombesörjt flaggningen på Bratten av Ebba Johansson, under söndagar och
flaggdagar.
Flaggning på flaggberget har på ett förtjänstfullt sätt utförts av huvudsakligen Per Gustavii ,
med benäget bistånd av Gunilla Warvne,alla flagg- och söndagar under året.
Per Gustavii har gjord detta under flera år men har nu bett at få slippa detta uppdrag.
Styrelsen vill härmed framföra sitt varmaste tack till herr Gustavii för sina tjänster, som han
utfört på ett utomordentligt förtjänstfullt sätt!
Skogen har på sedvanligt sätt skötts och röjts vid skogsdagarna. Stort tack till alla som hjälp
till med detta.
Föreningen har, efter årsmötets godkännande, sålt fastigheten Styrsö 2:329 till Dag
Strömqvist. Sällskapet har således fått en kassaförstärkning, vilken används bland annat till
inköp av verktyg och ny såg samt viss upprustning av stugan och dess inventarier.
Föreningen har bidragit med 1000 kronor till Stora Rös Vänner för att iordningställa en
kompassros vid Stora Rös.
Midsommar 2008 blev som vanligt en mycket lyckad tillställning. Sång och musik samt ett
bra ekonomiskt utfall.
Annika Hedberg har skänkt en tavla, Magnusson och Frej har bidragit med 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.
En lyckad kappsegling med många båtar genomfördes på Arboresdagen .

Valberedning har utgjorts av Per Gustavii och Nils-Olof Stenberg.

Ett trevligt årsmöte med efterföljande räkfest. Festen var traditionsenligt mycket uppskattad
och ett stort tack till alla som gjort festen så lyckad.
Bokprojektet har legat på sparlåga. Det har visat sig vara ett stort ekonomiskt riskprojekt och
tillräckligt med sponsorer har inte gått att uppbringa.
Staffan har arbetat med uppdatering av hemsidan och den nya ska vara i bruk till midsommar
2009.
Föreningen har tagit ytterligare ett kliv in i it-åldern. Vi har startat ett nytt bankgiro och
tillhörande bankarrangemang, för att föreningens kassör ska kunna uträtta bankärenden via
internetbank. Vänligen notera att det gamla postgirokontot inte längre är i drift.
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