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vara stolta över, vilket verifierats från många håll. Det är också glädjande att det är en sådan
framgång då förberedelserna inför midsommarfirandet tar mycket tid och kraft i anspråk.
Annika Hedberg har skänkt en tavla, Magnusson och Frej har bidragit med engångsartiklar,
Ica Tången har skänkt 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. Styrelsen har funderat över
hur föreningens långsiktiga ekonomi ska säkerställas. Det visade sig att endast
midsommarfirandet gick med förtjänst, segling och räkfesten har gått med förlust. Åtgärder
har vidtagits för att komma till rätta med detta. Föreningen har avslutat sitt postgiro och har
numera bankgiro, då kostnaderna här är lägre.
En trevlig kappsegling med många båtar genomfördes på Arboresdagen, med efterföljande
mingel och prisutdelning.
Ett trevligt årsmöte med efterföljande räkfest hölls i stugan på Arbores dag.. Festen var
traditionsenligt mycket uppskattad och ett stort tack till alla som gjort festen så lyckad.
Stugan har börjat förberedas inför jubileet med att städa och röja. Vi har även köpt in en del
ny utrustning. Styrelsen har arbetat med att undersöka flera olika alternativ för firandet i
samband med jubileet.
Sällskapet har hedrat Ingegärd Gustavii med en blomma i samband med hennes begravning.
Föreningen har en mycket fin hemsida som 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. Vi har även öppnat en e-postadress för att
underlätta kommunikationerna. Tanken är att underlätta med att upprätta en matrikel och att
medlemmarna ska kunna själva maila in förändringar i adressuppgifter och e-post.
Föreningens e-post är: info@arbores.nu
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