PROTOKOLL
Öfolkets styrel

semö

te 20 I 9 -03 -26

Distansmöte med deltagande av foljande: Peter Karlsson, Karin Lindahl. Sofia Lööf, Ulf
Gren" Ingvar Sjöholm, Anders Hedin. Lars Lundin. Lasse Lind samt Kajsa Weiderstrand och
Stefan Bj örklund (suppleanter)
1.

Till justerare valdes Ingvar Sjöholm och till sekreterare for mötet Lasse Lind

2. Enda punkten på föredragningslistan för detta möte är budget for Ötblket 2019.
Styrelsen beslutar om fdljande budget:

Budget: Ekonomi och finansiering 2019
Återstående större arbeten inne i huset forväntas kunna finansieras genom
"ÅKAB-kontot" (medel som Åmåls kommun avsatt ftir husets upprustning och
som administreras av dess fastighetsbolag Åfan;. Dessa utgifter ingår därfbr
inte i Öfokets bokftiring.
Intäkter
Föreningsbidrag om ca 5000 kr ftirväntas.
Andra bidrag kan ev. sökas men är i dagsläget en osäker intäkt.
Medlemsavgifter forväntas ge ca 8600 kr.
Gåvor från medlemmar kan antas uppgå till 500 - 2000 kr.

SUMMA intäkter: 14100 - 15600 kr
Kassa

Ofolkets kassa 2018-12-31 uppgår till 28 430 kr

Utgifter
Följande utgifter bedöms kunna uppkomma, utgående från projektplan antagen
av årsmötet, och avser där inte annat anges kostnader för material och
utrustning.

Belopp, kr

Ätgard/verksamhet

till altanluteplats
Byta ut installerade elkontakter till äldre typ (inkl.
Färdigställa staket

anlitande av elektriker)

|

(2)

1000

6000

Möbler och inventarier till huset
Bränsle

2000

till båt och maskiner

2000

Återstående arbeten på j ordkällaren

1000

Framtagande av ritningar och annat underlag for att
kunna fä besked om återuppörande av gårdsbyggnad
är möjlig

3000

Planteringar, odlingslådor, komposter m.m.

6000

Trädgårdsmöbler i äldre stil

5000

Färdigställande av anslagstavla, inkl. infomaterial
denna såsom karta över ön

till

Övrigt (bl.a. mötesomkostnader, tackgåvor, arrende,

s000

7000

domänavgift samt diverse material, redskap och
utrustning som inte ingår i ovanstående poster)

SIIMMA utgifter

38 000

Kommentar
Ovanstående intäkter minus utgifter innebär ett minus for 2019 på cirka 23 000
kr. Det klarar vi genom det vi har i kassan vid början av året. Det kan dock vara
önskvärt med lite större marginaler, och finns möjlighet att söka fler bidrag bör
de utnyttjas.
3. Mötet avslutas
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Lasse Lind, mötessekreterare
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