Öfolkets styrelsemöte 27 augusti 2018 i Samverkets lokaler, Åmål
Närvarande: Gunnar Bergman, Kajsa Weiderstrand, Karin Lindahl, Lasse Lind, Ulf Gren,
Peter Karlsson, Anders Hedin, Ingvar Sjöholm, Pär Lindström, Sofia Lööf, Ove Lindgren
1. Mötet öppnades av Gunnar Bergman.
2. Till justerare valdes Ove Lindgren.
3. Föregående mötes protokoll från 5 maj 2018. Gunnar läser upp protokollet. Anders
kommenterar att kaminen är inköpt och på plats men ännu inte installerad. Därefter
godkändes protokollet.
4. Vad har hänt sedan sist. Gunnar redogjorde följande;
-Karlbergsskolan har slutfört elarbetena.
-Studiebesök på Storön gjordes 23/5 av Urban Platsinnovation Västsverige med 30
personer. Lasse L, Ingvar och Gunnar deltog och ett arvode om 1000:- för guidning,
mm har mottagits.
-29/5 gjordes ett besök av kommunanställda. Gunnar, Kajsa och Ingvar deltog.
- Arbetsdagen 2/6 genomfördes, arbetsdagarna i Juli och Augusti inställdes pga
värmeböljan.
- En vattenpump installerades i Juni.
-17/7 genomfördes ett 85årsfirande för Gunnar Hägg med raka släktband till tidigare
bofasta på ön.
-Vikingaskeppet Glad besökte Storön i i Augusti.
-12/8 besöktes ön av 17 kajakpaddlare som också övernattade.
5. Lasse Lind gav en sammanfattat ekonomisk rapport. Aktuell behållning är 32 700:-,
intäkterna ca 14 000:- och utgifterna ca 11 000:-. En mer utförlig rapport bifogas
protokollet.
6. Rapport från grupperna.
Byggnadsgruppen genom Anders meddelar att katthålen i grunden är öppnade men att
galler återstår. Elarbetena och installationerna behöver besiktigas. Ny spis finns men
planeras att installeras nästa vår. När kaminen är installerad behövs besiktning av
sotare. Verandan är påbörjad. Sofia har börjat att skriva ordningsföreskrifter för huset
och lämnar förslag till styrelsen.
Omgivningsgruppen genom Ingvar meddelar att värmeböljan satt stopp för det mesta
av planerade arbeten. Bryggan i norra viken ska dock köras ut av kommunen de
närmaste veckorna. Pumpen har installerats för i första hand trädgårdsbevattning.
Inredningsgruppen genom Sofia meddelar att bord och gardiner har införskaffats och
satts upp.
Trädgårdsgruppen genom Kajsa meddelar att det varit ett ¨oår¨ för potatisen, tranor har
ätit upp allt så det blir ingen skörd. Mycket lite av skörd hat getts f.ö. pga. torkan men
bevattningspumpen har ändå gjort gott och sparat mycket arbete.
-Dokumentations- och informationsgruppen meddelar genom Gunnar att Margareta
Nilars tillfrågats om besök med anledning av historiken kring och ev. utgrävning av
grundruinen. Margareta är intresserad men har varit förhindrad vi de tillfällen som
varit aktuella. Utställningen i huset ska planeras i samråd med Sofia.
7. Stadgeändringar. Ingvar har inkommit med förslag till nya stadgar då han anser att
förändringar och förtydliggöranden behövs i nuvarande stadgar. Tillägg beslutades
tidigare av årsmötet 2013. Förslaget gås igenom och Pär får i uppdrag att tillsammans
med Lasse utarbeta ett förslag baserat på tidigare stadgar med kompletteringar ur
förslaget och presentera detta för styrelsen.

8. Arbetsdagen 1/9. Den planerade arbetsdagen 1/9 beslutades att flyttas till 8/9. Lasse
skickar ut meddelande om detta och båten avgår 10.00 från Tössebäcken.
9. Nästa styrelsemöte. Nästa möte beslutades ske måndag 5/11 kl. 18.00 i Samverkets
lokaler.
10. Gunnar avslutade mötet.

Bilaga:

Ekonomisk rapport 2018-08-27
Vid protokollet

Pär Lindström, sekreterare

Justeras

Gunnar Bergman, ordförande

Ove Lindgren

Öfolket. Ekonomisk lägesrapport 2018-08-27
Sammanställd av Lasse Lind, kassör

Aktuell behållning på bankkontot
32 770 kr

Intäkter hittills i år
Totalt 14 208 kr
Varav
• Medlemsavgifter 5440 kr
• Gåvor från medlemmar 1381 kr
• Verksamhetsbidrag fr Åmåls kommun 5000 kr
• Ersättning för utlägg båtruta 1137 kr
• Arvode för info om Storön och Öfolket på Storön 23 maj 1000 kr
• Gåvor från icke medlemmar 250 kr (varav ”Hamnavgift” 200 kr)

Utgifter hittills i år
Totalt 11 139 kr
Varav
• Bankavgifter 1307 kr
• Bensin och diesel 1220 kr
• Trädgård 3172 kr (inkl. pumpanläggning)
• Övrigt 5441 kr (bl.a. möbler o textilier till huset, tackgåvor, färger till stigmarkering,
hamburgare m.m. till arbetsdag)

Medlemmar
Antal registrerade medlemmar: 194 (= har betalt avgift för 2018 eller något av de senaste
åren)
Antal medlemmar med betald medlemsavgift för 2018: 166 (inkl. ständiga medlemmar sedan
tidigare och inkl. 2 stödjande föreningsmedlemmar)
Antal ständiga medlemmar: 38 (varav 4 nya ständiga medlemmar i år och 2 medlemmar sedan
tidigare som blivit ständiga medlemmar i år)
Antal nya medlemmar 2018: 26 (varav 4 nya ständiga medlemmar)

