Verksamhetsberättelse 2011
Styrelsen har under år 2011 bestått av 8 ledamöter.
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Revisorer har varit Jan Melin och Jan Hillström, suppleant har varit Maud Larsson.
Valberedningen har utgjorts av Björn Hedberg, Nils-Olof Stenberg och Robert Hedberg.
Styrelsen har haft fem protokollförda möten samt ett ordinarie årsmöte. Dessutom en stor
mångd diskussioner och informationsutbyten via mej och telefon, vilket numera är den
vanligaste formen för styrelsen att förbereda föreningens ärenden.
Föreningen har ombesörjt flaggningen på Bratten under samtliga årets flaggdagar samt
söndagar under sommarmånaderna. Ett tack till Linnea Thelander.
Flaggning på flaggberget har på ett förtjänstfullt sätt utförts under sommarmånaderna tack
vare Gunilla Warvne.
Skogen har på sedvanligt sätt skötts och röjts vid skogsdagarna. Extra insatser har gjorts med
tanke på 125-års jubileet. En kraftfullare röjning gjordes för att sätta upp en kompassros mot
Levanders tomt, denna tanke på en kompassros ersattes senare av en kraftfullare satsning på
stugans inventarier och inre skick. Stort tack till alla som hjälpt till med detta. Här kan särskilt

nämnas Kerstin Josefson och Kaka Karlsson med fru. Alla medlemmar är som vanligt
välkomna att hjälpa till vid våra aktiviteter.
Nya och roliga fågelholkar har satts upp i skogen. Hilkka har varit behjälplig i detta ärende.
Midsommar 2011 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. Det är också glädjande att det är en sådan
framgång då förberedelserna inför midsommarfirandet tar mycket tid och kraft i anspråk.
Max Anjou har skänkt fotografi för utlottning, Ica Tången har skänkt kaffe. Anna-Lottas
presentbod har bidragit med leksaksvinster. Stendahls har sponsrat med informationsmateriel.
Årsavgiften har, efter beslut på årsmötet, höjts till 150 kronor per medlem/familj. Styrelsen
har gjort två större ekonomiska satsningar under året: En kraftig upprustning av stugans
inventarier och en sponsring av det bejublade 125-års firandet.
Två stora och återkommande punkter har funnits under styrelsens möten och diskussioner.
Den ena är avklarad och utfallet blev synnerligen lyckat. Det gäller firande ar de första 125
åren för föreningen Arbores. Den andra frågan känns till stora delar fortfarande olöst och det
gäller hur man ska få fler personer att engagera sig i genomförandet av midsommaraktiviteten
och i viss mån även skogsdagarna. Vi har inrättat ett medlemsregister där vi via mail skickar
ut vädjanden och kallelser till aktiviteterna, Vi har via utskick till alla hushåll på ön vädjat om
hjälp och vi har via anslag och hemsida gjort motsvarande vädjanden.
Jan Melin har sammanställ gamla protokoll och arkiverar numera alla föreningens protokoll.
Som tack för dessa och alla andra insatser utsågs Jan Melin till hedersmedlem.
Styrelsen har tagit fram riktlinjer för hur personer som anser att något träd skall fällas ska gå
till väga. De ska först kontakta styrelsen för att eventuellt få tillstånd. Sedan svarar personen
själv för alla kostnader och uppröjning i samband med det eventuella fällandet av trådet.
Så en liten tillbakablick från Arbores 125-års firande:
Vi började med visning av bilder från nu och tidigare. Så även hade vi fått tillgång till
rörliga bilder på midsommarfirandet på 1960-talet: Lövad fiskebåt från Tången och
Flaggmarsch från Bergströms ner till firandet runt midsommarstången. Glada barn och
vuxna som deltog i firandet och lekarna. Under tiden serverades välkylt mousserande
vin från föreningens nyinförskaffade kylskåp och härliga löjromskrustader samt annat
tilltugg utanför stugan. Dagen och jubileet till ära hade en hel del ny utrustning såsom
nya stolar, nya förvaringsmöbler och kyl och frys installerats i stugan.
Efter minglet vidtog promenad till Pensionat Skäret för fortsatt firande. Som
jämförelse gjorde Per Josefson en betraktelse tillbaka till 75-års jubileet då
trerättersmenyn kostade30 kronor, inklusive öl och brännvin. Nu var priset 500 kroner
men Arbores bidrog med 150 kronor så deltagarna kom undan med en utgift på 350
odevalverade svenska kronor. Vi var 69 anmälda till denna trerätters meny bestående
av:
Terrin på havskräfta, forellrom råg & örter
Smörstekt torskrygg, färsk sparris, brynt smör & pepparrot
Rabarber tartelett, vit choklad & vaniljglass

Kaffe’
Två glas vin ingick i priset för denna meny
Under middagen höll ordförande Per Josefson ett mycket uppskattat välkomsttal och
det skålades till Gustaf Årres, Arbores grundares ära. Herr Claes Grill bad att
Ordförande, PJ, även skulle nämna att Frans Natanael Petterson skulle omnämnas som
en av instiftarna, en skål utbringades även för honom.
Birgitta Tobisson och Ann Frodi framförde Gamla Styrsövisan och Jan Melin
tilldelades ett standar som en bekräftelse på sin upphöjning till hedersmedlem.
Manne Tobisson höll ett lysande anförande om Arbores och Styrsös utveckling under
de gångna 125 åren.
Temperaturen, stämningen och ljudnivån var hög och väldigt många uttryckte sin
uppskattning över arrangemanget.
Den härliga sommarkvällen gjorde sitt till med värme och ljuvligt ljus från
solnedgången som lyste över Donsö. Allt till den tjusiga Arbores vimpel som stilla
vajade på flaggstången på Pensionat Skärets gräsmatta.
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