Verksamhetsberättelse 2009
Styrelsen har under år 2009 bestått av 9 ledamöter.
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Per Josefson
Joachim Stenberg
Rolf Nilsson
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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 fem protokollförda möten samt ett ordinarie årsmöte. Dessutom ett otal
diskussioner och informationsutbyten via mejl.
Föreningen har ombesörjt flaggningen på Bratten under söndagar och flaggdagar.
Flaggning på flaggberget har på ett förtjänstfullt sätt utförts under sommarmånaderna,
huvudsakligen tack vare Gunilla Warvne.
Skogen har på sedvanligt sätt skötts och röjts vid skogsdagarna. Stort tack till alla som hjälp
till med detta. Styrelsen vill passa på att uppmana fler att komma till föreningens aktiviteter,
aktuella tider finns på föreningens fina hemsida: arbores.nu.
Midsommar 2009 blev som vanligt en mycket lyckad tillställning. Sång och musik. Lekar och
dans kring stången samt ett bra ekonomiskt utfall. Detta midsommarfirande ska vi med rätta
vara stolta över, vilket verifierats från många håll.

Annika Hedberg har skänkt en tavla, Magnusson och Frej har bidragit med engångsartiklar,
Ica Tången har skänk kaffe. Anna-Lottas presentbod har bidragit med leksaksvinster.
Stendahls har sponsrat med vår nya hemsida.
Årsavgiften har under året varit 100 kronor per medlem/familj.
En lyckad kappsegling med många båtar genomfördes på Arboresdagen, vilket även medförde
ett antal nya medlemmar. Detta med nya medlemmar är synnerligen viktigt då det visat sig att
flera av föreningens gamla medlemmar fallit bort som betalande medlemmar.
Ett trevligt årsmöte med efterföljande räkfest. Festen var traditionsenligt mycket uppskattad
och ett stort tack till alla som gjort festen så lyckad.
Lite verktyg och en del utrustning har köpts in. De bänkar och bord som vi planerade att köpa
till stugan visade sig inte vara lämpliga. El har dragits in till stugan och kan nu anslutas med
hjälp av kabel till Villa Josefson. En storstädning och röjning i stugan har styrelsen också
hunnit med.
Sällskapet har hedrat Roland Nyberg med en blomma i samband med hans begravning.
Styrelsen har funderat över 125-årsfirandet och de fyra frågor som årsmötet 2009 föreslog.
Mer om detta längre fram under punkt 16 i dagordningen.
Föreningen har en mycket fin hemsida som ständigt uppdateras under Staffans ledning. Gå in
på denna och njut samt ta del av de aktiviteter som föreningen genomför. Här finns även
uppgift om hur man blir medlem och betalar sin avgift.
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