Denna verksamhetsberättelse, och den ekonomiska rapport som ingår, godkändes på
Öfolkets årsmöte 9 mars 2017
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Verksamhetsberättelse för ideella föreningen Öfolket
för verksamhetsåret 2016

Öfolket fick Åmåls kommuns kulturpris 2016 och belönades med 5 000 kronor
Så här löd motiveringen till varför Öfolket fick priset:
”...för att genom ett helhjärtat engagemang, stor beslutsamhet och ideell kraft
arbetat för att återskapa en historisk miljö på Storön. Öfolkets insatser är mycket
värdefulla och ger uttryck för ett genuint intresse för och omtanke om historien
om Åmål.”
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Styrelsen för 2016 har haft följande utseende:
Mattias Pettersson, ordförande
Ingvar Sjöholm, vice ordförande
Lasse Lind, kassör
Pär Lindström, sekreterare
Övriga styrelseledamöter: Anders Hedin, Ove Lindgren, Roger Magnusson,
Bengt Malmén.
Suppleanter: Gunnar Bergman, Ingrid Gregertsen, Kent Ståhl, Jan Lindgren,
Karin Lindahl, Nicklas Lind.
Revisorer: Lars Lundin, ordinarie och Maj-Lis Dolk, suppleant
Valberedning: Roger Magnusson, sammankallande samt Kajsa Weiderstrand
och Jan Lindgren
Styrelsen har haft två protokollförda möten 6/10 och 7/12. Därutöver ett antal
informella möten samt kontakter med kommun och arbetsförmedling.
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Byggnadsgruppen
Byggnadsgruppen 2016 har bestått av Anders Hedin (sammankallande), Ove
Lindgren och Mattias Pettersson.
Följande har hänt i och med huset under 2016;
På vinden är det klart med inredning med britsar. Dessa är lackade och golvet är
lackat.
Brandtrappan är färdig kan användas.
Golvet i köket är omlagt.
Ruttna bräder i taket utbytta.
Huset ute är färdigmålat

Inredningsgruppen
Inredningsgruppen 2016 har bestått av Sofia Lööf
Under sensommaren/hösten 2016 har arbete påbörjats med insidan av huset.
Trappen till övervåningen är färdigbyggd och även sovplatserna är klara. Spisen
i storstugan är renoverad och alla väggar är klädda med gips. Bröstpanel är
uppsatt i köket. Elever från Karlbergsgymnasiet har förberett för el i alla
rummen.
Omgivningsgruppen
Omgivningsgruppen 2016 har bestått av:
Ingvar Sjöholm (sammankallande), Pär Lindström, Lasse Lind och Bengt
Malmén.
Verksamheten
Det som redovisats här har inte i alla delar utförts av omgivningsgruppens
deltagare utan till vissa delar också av andra medlemmar med flera.
Mulltoaletterna har tagits i bruk.
Röjning i husets närmaste omgivningar har fortsatt från förra året och en hel
del ved har kapats och klyfts (här har bland andra snickarens medhjälpare gjort
en hel del).
Stigar: Markeringen av stigar med snitslar, och på karta, har kompletterats.
Personal från Teknik- och fritidsförvaltningen (gemensam för Åmåls och Säffle
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kommuner) har sedan påbörjat röjning av stigarna, efter samråd på plats med
deltagare i omgivningsgruppen. Insatsen kom dock bara att omfatta två dagar
under hösten och endast en del av stigarna i norra delen av ön, och de stigarna
blev heller inte färdigröjda (bland annat behöver vindfällen tas bort). Det är
kommunens ansvar att utföra stigröjning eftersom det är utanför skötselområdet
runt huset som Öfolket ansvarar för. Bra att arbetet kommit igång, men synd att
inte mer av stigröjningen blev utförd och vi hoppas på mer aktivitet 2017.
Brygga i norr: Inget mer arbete med bryggan i norr mot Björkön har gjorts,
materialet som forslades ut förra året ligger kvar på land. Även här är det
kommunen som har ansvaret. Vi fick besked under året från Teknik- och
fritidsförvaltningen att det istället för fast brygga ska bli flytbrygga, eftersom
flytbrygga inne i Åmål som ska ersättas kan transporteras hit. Något löfte om när
det kan verkställas gavs dock inte.

Trädgårdsgruppen
Trädgårdsgruppen har bestått av: Kajsa Weiderstrand, Ingrid Gregertsen, Karin
Lindahl, Renée Olsåker och Clas-Gunnar Olofsson.
Vid planeringsmöte 15/2 gjordes ett förslag till inköpslista av växtmaterial och
fröer till årets odlingar. Bl a upptog listan ett antal rosenbuskar som sedan
beställdes på Kungsbergets handelsträdgård vid hamnen. Gödningsmedel,
planteringsjord, sättpotatis, fröer, fiberduk, arbetshandskar, ogräshacka och
planteringsspade inhandlades på Granngården och Bellis Gardencenter. I maj
planterades 8 rosenbuskar. Potatissättning och frösådd gjordes vid några
tillfällen under våren i odlingslandet. Under sommaren har sedan ogräsrensning
och vattning skett vid ett flertal tillfällen. Kontinuerlig gräsklippning och
bevattning av de nyplanterade rosorna har skötts av Hans Fernelius och Peter
Karlsson, som arbetat hela sommaren som medhjälpare till snickaren ClaesGöran Andersson. En portal har också uppförts av byggnadsgruppen.
Den 19 mars fick representanter för trädgårdsgruppen motta ett pris från Erik
Pettersson i Risas Minnesfond på 10 000 kr på Hushållningssällskapets stämma i
Nuntorp. Cirka 3000 av dessa pengar har använts till växtmaterial m m enligt
ovan.
Den 2 september hölls en skördefest då det bjöds på sill och färskpotatis, grytor
med squash, lök, bönor och ärter och som avslutning kaffe med äpple- och
vinbärspaj, det mesta från årets odlingar. Ett 20-tal ö-folkare deltog.
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Dokumentationsgruppen.
Dokumentationsgruppen har bestått av Majlis Dolk, Lars Lundin, Leif Nilsson
och Gunnar Bergman.
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Dokumentationsgruppen träffades 14 juli då vi gjorde i ordning en utställning
om Storön som visades i gamla kyrkan under Hamnkalaset. Utställningen rönte
stort intresse och sattes i september upp i HC:s lokaler under Vänerveckan. Ett
möte på Storön med kommunarkivarien Margareta Nilars ställdes in på grund av
dåligt väder och planeras in under 2017 i stället. Utställningen kommer att i
valda delar permanentas och sättas upp på väggen mot köket i det mindre
rummet på Storön

Övrigt
Lasse Lind och Ingvar Sjöholm deltog på möte 27 september med Teknik- och
fritidsnämnden i Säffle, inbjudna för att informera om Öfolkets verksamhet.
Åmåls kommuns turismutvecklare Anna Hjelmberg bjöd in Öfolket till ett
informellt diskussionsmöte 25 oktober. Från Öfolket deltog Lasse Lind, Ingvar
Sjöholm, Bengt Malmén och Karin Lindahl.
Anna Hjelmberg ordnade sedan ett möte 23 november för flera föreningar med
intresse i skärgården. Öfolket deltog på mötet som syftade till att få fram olika
förslag på aktiviteter för att stärka turism och besökande i skärgården, och söka
bidrag till ett Leader-projekt om detta (Leader: EU-program för
landsbygdsutveckling). Från Öfolket deltog Bengt Malmén, Lars Lundin, Lasse
Lind, Mattias Pettersson, Ingvar Sjöholm och Ove Lindgren.
Frågor som togs upp på de båda ovannämnda mötena var bl.a. att ordna tillgång
till brunnsvatten, stigröjningar och vegetationsskötsel, mer information om
skärgården och på öarna, vassröjning, latrintömningsstation för båtturister i
Tösse, kanotleder/kanotuthyrning, möjligheter till kaffeservering och till
evenemang med mera.
Vi får se vad som kan komma ut av detta och är positiva till fortsatt dialog.
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ekonomisk rapport för 2016

Föreningens intäkter och utgifter 2016
(Uppgifter i mindre stil inom parentes är motsvarande för 2015, ur förra årets ekonomiska rapport.)

Intäkter
Intäkterna under året var 362 892 kr (300 066). De fördelade sig enligt följande:
Medlemsavgifter och gåvor från medlemmar
På föreningens årsmöte 2016 bestämdes medlemsavgiften till 20 kr för år 2016, samt avgift
för ständigt medlemskap till 500 kr. Dessutom infördes stödjande medlemskap för föreningar
och avgiften för det bestämdes till 300 kr för år 2016.
Innan årets utgång hade 111 medlemmar (82) betalat in sammanlagt 7940 kr (6320) i
medlemsavgifter. Elva av dessa hade betalat avgift för ständigt medlemskap. Sedan tidigare
har vi 16 ständiga medlemmar. Antalet nya medlemmar som tillkom under året var 33 (17).
Vi fick en föreningsmedlem, Tössebäckens intresseförening, som alltså betalade 300 kr.
Summan för inbetalda medlemsavgifter är lite större än vad som följer av ovanstående
uppgifter. Det beror på att några medlemmar som missat att betala avgiften för 2015, eller
tidigare, passade på att betala den samtidigt som avgiften för 2016. Detta till följd av att en
påminnelse om medlemsavgifterna skickades till registrerade medlemmar som missat sin
betalning 2015.
Som gåvor från medlemmar inkom 660 kr (730).
Stöd för anställning av snickare
Anställningsstöd från Arbetsförmedlingen
Anställningsstödet avsåg snickare som Öfolket anställde 25 april-30 november och uppgick
till sammanlagt 162 970 kr (166 500 inklusive anordnarbidrag för medhjälpare). Något anordnarbidrag
för snickarens medhjälpare som vi fått tidigare år fick vi inte 2016 på grund av ändrade regler.
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Bidrag från Åmåls kommun
Åmåls kommun bidrog med 148 425 kr (101 516). Detta kompletterade det stöd vi fick från
Arbetsförmedlingen för anställning av snickare, och betalades ut månadsvis i efterskott när
Öfolket redovisat månadens kostnader för snickaren.
Andra bidrag till Öfolket 2016
Vanligt föreningsbidrag från Åmåls kommun: 5000 kr (5000).
Åmåls kommuns kulturpris: 5000 kr.
Gåva från Åmåls Rotaryklubb Tuppen: 2000 kr
Premie Erik Petterson i Risa fond nr 1 2016: 10 000 kr
Annat
Tillfälligt lån från kassören: 20 050 kr. Orsaken till lånet var en av misstag försenad
fakturering till kommunen avseende bidrag till snickarens anställning. Genom detta undveks
låneränta på banken.
Utgifter
Utgifterna under året var 368 536 kr (277 940). De fördelade sig enligt följande:

Anställd snickare
För snickaren som var anställd från slutet av maj till och med november blev utgifterna
sammanlagt 313 599 kr (266 958) och utgörs av lön, arbetsgivaravgift och försäkring.

Bank- och kreditkostnader
Sammanlagt 1395 kr (1221). Vi har sedan 2014 året en kredit på 30 000 kr hos Swedbank att
kunna utnyttja vid behov. Syftet med krediten är att kunna ligga ute med utgifter för främst
snickaren innan bidrag för detta erhållits. Krediten har under 2016 bara behövt användas i
mycket begränsad omfattning, med sammanlagda ränte- och kreditkostnader (som ingår i
nämnda summa) på 212 kr (271).

Övrigt
Bränsle till båt, elverk och redskap: 5488 kr (2418).
Trädgården (växter, fröer, redskap m.m).: 2569 kr (1843).
Hängrännor etc. till huset: 10 803 kr.
Utrymningsstege (material, transport m.m.): 8168 kr.
Annat (diverse material till huset m.m, tackgåvor, arrende, länspump till båten, domänavgift
för hemsidan, mötesomkostnader m.m.): 6465 kr (5500). Här ingår också lite material till
toabyggnaden (848 kr), som vi sedan fakturerade och fick betalat av kommunen.
Återbetalning av tillfälligt lån till kassören: 20 050 kr.
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Resultat och behållning på banken
Intäkter minus utgifter enligt ovan blev -5644 kr (+22 126), och tillsammans med resultat från
tidigare år (ingående saldo 2016) fanns därmed 34 695 kr (40 340) bokförda som föreningens
tillgångar vid årets slut. På föreningens konto på Swedbank fanns vid utgången av 2016 13
435 kr. Att det inte är samma bokförda tillgångar som belopp på banken beror på föreningens
fordran till kommunen för bidrag till lönekostnaden för snickaren i november: 21 280 kr.
Denna fordran bokförs (enligt gängse bokföringspraxis) som tillgång, men beloppet betalades
först i januari 2017. Dessutom har en medlemsavgift på 20 kr för 2017 betalats precis före
årsskiftet och finns därmed med i banksaldot, men bokförs på 2017.
Kommentar
Att vi gjort ett negativt nettoresultat under året är helt i sin ordning. De pengar vi på olika sätt
får in ska ju användas i verksamheten och inte samlas på hög. Och resultatet förklaras delvis
av att vi 2016 genomfört åtgärder som vi fick bidrag till redan 2015. Se vidare nästa stycke
Översikt bidrag och hur de använts.
Översikt bidrag och hur de använts
Denna redovisning avser inte endast 2016. Arbetsförmedlingens och kommunens bidrag som
avser anställning av snickare tas inte med här, inte heller gåvor från medlemmar.
Vad
2013 Startbidrag
förening, Åmåls
kommun
2014
Föreningsbidrag,
Åmåls kommun
2014 Swedbank/
Sparbanksstiftelsen
Väst, gåva
2014 Vänerns
Regleringsfond,
beviljat bidrag med
max 20 000 kr
2014 ÅKAB
sponsring av
Öfolket
2015
Föreningsbidrag,
Åmåls kommun

Bidrag
kr
1000

Syfte/villkor
Inte villkorat

Förbrukat
kr
specas ej

2000

Inte villkorat

specas ej

7000

Inte villkorat

specas ej

Kommentar

19 994

Arbeten torpet
på Storön

19 994

Användes till mulltoaletternas
timmerstomme och murblock till deras
grund.

12 000

Anställning av
snickaren

12 000

Detta blev ett komplement till
Arbetsförmedlingens och kommunens
bidrag för anställning av snickare.

5000

Inte villkorat

specas ej
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2015 Vänerns
Regleringsfond,
beviljat bidrag med
max 10 000 kr

10 000

Inredning av
sovloft

2015 Swedbank/
Sparbanksstiftelsen
Väst, bidrag

10 000

Bidrag för
utrymningsväg
m.m. för
sovloftet

2016
Föreningsbidrag,
Åmåls kommun
2016 Gåva från
Åmåls Rotaryklubb
Tuppen
2016 Åmåls
kommuns kulturpris
2016 Premie Erik
Petterson i Risa
fond nr 1

5000

Inte villkorat

specas ej

2000

Inte villkorat

specas ej

5000

Inte villkorat

specas ej

10 000

10 803

8 168

Inte villkorat.
Men vi har
själva bestämt
att det ska
användas till
trädgården.

2569

Sovloftet kunde inte inredas 2015 då
taket visade sig sämre än vi trott.
Därför renoverades taket under 2015,
men pengarna till det togs ur ”ÅKABkontot” (se nedan: Utanför Öfolkets
bokföring). Inredningen av sovloftet
gjordes 2016, men även då togs
materialkostnaden ur ”ÅKAB-kontot”. I
stället har beloppet 10 803 betalats av
Öfolket 2016 för hängrännor etc till
taket. Därmed har vi använt
bidragspengarna till ett närstående
syfte.
Material, transport och andra
omkostnader för utrymningsstege
förbrukades 2016. Återstår alltså
knappt 2000 som vi bör lägga på något
med anknytning till sovloftet.

Förbrukat är det som använts till
trädgården 2016. Det finns alltså
utrymme för mer
”trädgårdsinvesteringar”

Utanför Öfolkets bokföring
Observera att även om Öfolket tagit en del ur egen kassa så betalas inte de stora
materialkostnaderna för renovering av huset på Storön av föreningen: 2013 avsatte
kommunen 120 000 kr för detta ändamål på ansökan av Öfolket. De pengarna gick inte in i
Öfolkets kassa utan hanteras av kommunens bostads- och fastighetsbolag ÅKAB. Vi gör en
form av rekvisition från ÅKAB när det behövs material eller utrustning för arbeten på huset.
Pengarna hanteras dock aldrig av oss, utan går direkt från ÅKAB till den som levererar varan.
En del av dessa pengar, 17 000 kr, kom att användas till toabyggnaden vilket inte var
avsikten, men det har senare kompenserats så att samma belopp lagts till i den pott hos ÅKAB
som ska användas för huset. Vid utgången av 2016 fanns inte mycket kvar av detta (cirka
12 000 kr) och vi har föreslagit kommunen att skjuta till 50 000 kr ytterligare, som då ska
användas för husets inredning.

________________
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