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Verksamhetsåret 2017!
Medlemsantalet var 188 st vid årets slut. (210 st år 2016) Årsavgiften
har varit 100 kr/medlem. Föreningens främsta uppgift under 2017
har vid sidan om att ordna valborgs irande, låna ut redskap och ge
förslag till kommunen på förbättringar området, varit att öka intres-
set för föreningen genom utskick, Facebook och hemsida.

Föreningens valborgs irande genomfördes traditionsenligt lite kallt
väder med tipsrunda. år hölls även kiosken öppen. Det bjöds på
vårtal av duon Maria Lindgren och Henrik Lindén och sedan värmde
till allas glädje kören upp vårkvällen med skönsång. Stort tack för er
medverkan! Under irandet utsågs även vinnaren föreningens foto-
tävling. Vinnaren blev Alexande Vujovic. Bålet tändes sedan och brann
utan problem med hjälp av en större mängd tändvätska.

år var brasan extra in och värmde välbehövligt den kalla vårvinden...

Den maj rensades stranden från tång, buskar klipptes och sanden
krattades och förberedes för sommarens badsässong av medlemmar-
na. Under dagen sjösattes även föreningens bad lotte. Föreningens
årsmöte hölls sedan samband med städdagen. Ett 20-tal medlemmar
slöt upp. På årsmötet avtackades avgående ordförande och kassör. Ef-
ter detta konstituerande möte och genomgång av övriga ärenden, bjöd
föreningen traditionsenligt på korv.



Flotten läggs på sin rätta plats efter att ha vilat på strandern under vintern...

Föreningens materiel har utnyttjats litigt. Carin Håkansson har under
året fortsatt som materialansvarig med med uthyrning, utlåning och
dess organisation. Under året har bland annat främst tälten varit litigt
utlånade.

Hemsidan och Facebook har besökts litigt. För att hålla mediet in-
tressant, uppdaterar webmastern innehållet så ofta som möjligt. Gå
gärna in och titta och kom gärna med inlägg och förslag på vad fören-
ingen ska arbeta med.

Stor uppslutning på städdagen...



Anslagstavlorna som är utplacerade korsningen Sagavägen och Kro-
nobergsgatan och vid Studentgatan/Erik Dahlbergsgatan har fortsatt
användas för att sprida information samband med de utskick som
utförts.

Styrelsen har haft fyra protokollförda sammanträden där angelägna
frågor för vår stadsdel har behandlats. Bland annat har medborgarför-
slag gällande tra iksäkerhet och lekutrustning till Studentviken med-
delats kommunen. Under året har även ett informationsblad skickat ut
till samtliga området.

Valberedningen har, liksom 2016, haft svårigheter att inna nya intres-
serade till styrelsearbete. De oligatoriska posterna är lyckligtvis för
närvarande besatta men vi måste dock alla tänka på att föreningen
drivs ideellt av föreningens medlemmar, och att en föryngring är be-
hövlig.

Föreningens ekonomiska ställning framgår revisionsberättelsen.
Vid årsslutet fanns ett plusresultat föreningen om 33 783 kr.
Under året har bl nya tält, högtryckstvätt och en grill inköpts.
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Nya tält inköptes under året...


