Hjoggböle Byaförening

Verksamhetsberättelse
Verksamhetsåret 2016
Styrelsen har bestått av
Marine Säll Vesterberg ordförande
Torbjörn Häggmark vice ordförande
Lisbeth Tjärnström ledamot och sekreterare
Jimmie Säll ledamot
Samantha Edström ledamot
Anna-Ellen Edström suppleant
Det löpande ekonomiska arbetet har Marianne Andersson utfört.
Styrelsen har under året haft 6 protokollförda styrelsemöten.

Verksamhet:
Skötsel och tillsyn av Folkets hus. Avloppsgrävningen färdigställdes under augusti. Vi har fixat scenen
på undersidan. I maj hölls en städdag på Folken och av badplatsen Texta, vi målade också
omklädningsrum och utedass. I samband med städningen bjöds det på grillning av hamburgare och
kaffe. Vi har också införskaffat separetter till dasset så latrintunnorna behöver bara bytas en gång
under säsongen. Nytt tvättställ till toaletten i entrén har införskaffats. Byaföreningen hjälpte också
till med försäljningen av fiskekort till kräftfisket.
Skrotinsamlingen gav 3230 kr. Elkostnader under året har uppgått till 29207 kr, fastighetskostnad
totalt till 38.000.

Arrangemang:
Under hösten så hölls en Halloweenfest tillsammans med Gamla Falmark. Ett välbesökt (120
personer) och lyckat arrangemang. I december så serverades julgröt och skinkmacka, samt pyssel för
barnen på Folkan.
Intäkter från arrangemang har inbringar 4631 kr

Nyttjande av Folkans lokaler:
Styrelsen hade som målsättning att Folkan skulle nyttjas mer under 2016. Detta har vi lyckats med.
Det har varit 125 aktiviteter under året. Det har bedrivits Korpens Måbra gympa 2 kvällar i veckan.

Barn och ungdomsaktiviteter 42 tillfällen under året. Sumba startade under hösten också 2 tillfällen/
vecka.
Uthyrningar av Folkan har inbringat 9530 kr
Medlemsantalet under 2016 har uppgått till 86 en minskning med 6 medlemmar jämfört med 2015.
Medlemsavgiften har inbringat 13050 kr och frivilliga gåvor uppgår till 2700 kr

Styrelsen tackar för visat intresse, arbete som utförts av frivilliga, skrot som lämnats,
medlemsavgifter som betalats in, gåvor som inkommit och att Folkan har nyttjas.
Styrelsen välkomnar och hoppas på ännu fler medlemmar/ familjer och ett större nyttjande av Folkan
under 2017.

Styrelsen genom Lisbeth Tjärnström.

Förslag till Verksamhetsplan 2017
Det blir den nya styrelsen som får utforma verksamhetsplanen
Verka för ökat medlemsantal
Fortsatt översyn av Folkan och Texta.
Jord och kanske lite gräsfrö till avloppskullen
Grillplats och utegym vid Folkan
Förteckning och fotografering av inventarier
Folkräkning

