Sjulsbergs skolhusförening

STYRELSENS BERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2014
Antalet betalande medlemmar var vid årets slut 166, mot 190 under 2013.
Styrelsen har under året bestått av Ulf Svensson, ordförande; kassör Pär Eriksson, sekreterare Emma
Nordebo Snygg samt ledamöterna Cecilia Lundell, Karin Fredin och Linda Dolk Gybo. Suppleanter
har varit Sebartian Samuelsson och Yvonne Åhs.
Styrelsen har sammanträtt fyra gånger under året.
Föreningen redovisar sin verksamhet på egen hemsida: www.sjulsberg.se . Vi kan rekommendera alla
medlemmar att där följa uppdateringar av våra arrangemang. Du kan dessutom se vad som händer på
vår facebooksida, gilla oss gärna.
Pubafton arrangerades i år den 25 januari med många betalande gäster. Otajt trio underhöll
med musik. Linda Dolk Gybo och Torbjörn Dolk samt Emma Nordebo Snygg, Erik Snygg
och Jon-Erik Bergqvist stod för arrangemanget.
Fastlagsrännet. På grund av snöbrist ställdes arrangemanget in.
Huggkurnsnappet. Många deltog i fisketävlingen som i år gav få men stora abborrar. Vädret
var skiftande och Torbjörn bjöd på kolbulle från grillen. Bakom arrangemanget står
traditionsenligt Linda Dolk Gybo och Torbjörn Dolk.
Årsmötet arrangerades söndagen den 30 mars. 20 medlemmar deltog. Jenny Strandberg

bjöd på jättegod soppa med bröd och vi fick prata och umgås.
Städdag. Städdagen genomfördes den 26 april och 32 personer deltog, varav 8 barn.

Fika och kolbulle smakade bra. Ny trapp snickrades av Erik Snygg och Tobbe Dolk
till baksidan. Karin Fredin var ansvarig för dagen.
Valborgsmässofirande. Valborg firandes med en rejäl brasa. Korven sålde slut och

framförallt många barn besökte arrangemanget.
Grillafton. Den 14 juni ordnades traditionsenligt Grillafton där rekordmånga deltog i

ett lyckat evenemang som arrangerades av Olle och Anna-Lena Persson, Tone
Pålsson, Roger Sjödin, Birgitta och John Pålsson, Roger Eriksson och Barbro Munter.
Midsommarfirande Fredrik Persson och Kristin Brun höll i midsommarfirandet på

Klintmon. Lite färre deltagare än vanligt vilket förmodligen berodde på vädret som var
minst sagt svalt.
Surströmning. Även denna tillställning drog till sig rekordmånga deltagare. Suringen

avnjöts till musik framförd av Gun Eriksson, Ingela Lis Larsson och Karin Hjelm.
Arrangörer för kvällen var Pär och Eva Eriksson, Ulf Svensson och Britt Engholm.
Berättarkväll. Den 20 november kom cirka20 personer och lyssnade på Peter Bäckström
som stod för berättandet. Ansvarig för arrangemanget var Sören Stenberg.

Lucia. Söndagen den 14 december arrangerades luciatåg med föreningens yngsta
medlemmar, totalt cirka 15 barn. I publiken satt ett 20-tal personer som både lyssnade och
sjöng med. Ansvariga för arrangemanget var Karin Fredin och Emma Nordebo Snygg som
även ordnade fika till alla gäster.
Vårt gym är alltid öppet för alla medlemmar
Lokalerna har vid 14 tillfällen upplåtits till privata fester och arrangemang. 10 gånger har vi haft
aktiviteter i föreningens regi, sju av dessa i skolan och övriga tre på andra platser. Dessutom har
vår lokal hyrts ut vid ett tillfälle till vägmöte.
Styrelsen tackar för det engagemang som så många medlemmar visat i sitt arbete för att få till stånd
många och trevliga arrangemang.
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