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Verksamhetsberättelse för ideella föreningen Öfolket
för verksamhetsåret 2017

Styrelsen för 2017 har haft följande utseende:
Mattias Pettersson, ordförande
Ingvar Sjöholm, vice ordförande
Lasse Lind, kassör
Pär Lindström, sekreterare
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Övriga styrelseledamöter: Anders Hedin, Ove Lindgren, Roger Magnusson,
Bengt Malmén, Karin Lindahl och Sofia Lööf
Suppleanter: Gunnar Bergman, Kajsa Weiderstrand, Jan Lindgren, , Nicklas
Lind, Peter Karlsson, Roger Magnusson, Lennart Andersson och Eva-Britt
Karlsson
Revisorer: Lars Lundin, ordinarie och Maj-Lis Dolk, suppleant
Valberedning: Ingvar Sjöholm, sammankallande samt Jan Lindgren
Styrelsen har haft tre protokollförda möten 16/2, 27/7 och 22/11. Därutöver ett
antal informella möten samt kontakter med kommun och arbetsförmedling.
Årsmötet 9/3 hade en uppskattad medverkan från Lurö natur- och kulturförening
med bildvisning från deras verksamhet på Lurö och deras husrenoveringsprojekt
på Bärön.

Byggnadsgruppen
Byggnadsgruppen 2017 har bestått av Anders Hedin (sammankallande), Ove
Lindgren, Claes-Göran Andersson och Mattias Pettersson.
Byggnadsgruppen och inredningsgruppen har i praktiken gått samman då huset
utvändigt är klart. Fundament till kamin har gjutits. Hängrännor och stuprör har
färdigställts.
Inredningsgruppen
Inredningsgruppen 2017 har bestått av Sofia Lööf och Nicklas Lind.
Verksamheten under år 2017 har varit följande:
Under sensommaren 2017 har arbete kommit igång med insidan av huset.
Trappen till övervåningen är färdigbyggd och även sovplatserna är klara. Spisen
i storstugan är renoverad. Alla rum är målade och tapetserade.
Omgivningsgruppen
Omgivningsgruppen 2017 har bestått av:
Ingvar Sjöholm (sammankallande), Pär Lindström, Lasse Lind, Eva-Britt
Karlsson, Joakim Karlsson och Bengt Malmén.
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Verksamheten under år 2017 har varit följande:
Renovering av jordkällaren har inletts och beräknas vara färdig under 2018.
Gärdsgården mot söder har uppförts och är i stort sett klar.
Brunnen har grävts ur och tömts ett antal gånger.
Röjning och iordningställande av ny grillplats i närheten av stugan är nästan
klar.
Bryggbyggandet på öns norra sida närmar sig ett utförande men nu med en
flytbrygga. Kommunen kommer enligt egen utsago bogsera ut en bryggenhet
tagen från inre hamnen.
Förberedelser för uppförandet av en scen på plats där stallet och vedboden stod
har skett med uppläggning av virke och material.
Bänkar och bord har byggts för utomhusanvändning.
En tunngrill har av flera tillverkats och kan nu användas.
Vägvisare till stigarna har uppsatts för de norra stigarna..

Trädgårdsgruppen
Trädgårdsgruppen 2017 har bestått av: Kajsa Weiderstrand, Ingrid Gregertsen,
Karin Lindahl, Renee Olsåker och Clas-Gunnar Olofsson.
Trädgårdsgruppens verksamhet under 2017.
Trädgårdsgruppen hade planeringsmöten på våren hos Kajsa Weiderstrand den
17 januari och hos Renée Olsåker den 3 april .
Vid dessa möten gjordes förslag til planering och inköp till årets odlingar.
Beslöts att bl a skaffa klängväxter till portalen vid entrén. En kaprifol och en
skogsklematis planterades här på våren. En inköpsrunda gjordes även för inköp
av grönsaks- och blomsterfröer och för sättpotatis. Potatissättning och frösådd
gjordes vid några tillfällen under våren i odlingslandet. Växelbruk tillämpas
sedan tidigare med odling i fyra rutor. Under sommaren har sedan
gräsklippning, ogräsrensning och vattning skett vid några tillfällen av såväl öfolk som andra besökare. Torkan tog hårt på majs och störbönor, som därför
inte gav så stor skörd. En rad potatis blev uppäten av något djur troligen
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grävlingen under huset. Medlemmar ur trädgårdsgruppen deltog också i
arbetsdagarna som hölls några lördagar under sommaren.
Den 2 september hölls en skördefest då det bjöds på sill och färskpotatis, grytor
med lök, bönor och ärter och som avslutning kaffe med krusbärs- och
vinbärskakor. Skördefesten blev lyckad med många besökare.
Odlingssäsongen avslutades med städning av landet och utläggning av gammal
kompost från utedasset vid sjön.

Dokumentationsgruppen.
Dokumentationsgruppen 2017 har bestått av Majlis Dolk, Lars Lundin, Leif
Nilsson och Gunnar Bergman.
Dokumentationsgruppens verksamhet under 2017
Lars Lundins artikel Storön i Tösse skärgård kom in i Örnäs-posten 2017 och
rönte stort intresse. Ett möte med stadsarkivarien ute på Storön blev tyvärr
inställt. Väggen för en utställning om Storöns historia och arbetet med att rusta
upp hus och omgivningar blev klar under året och vi har beslutat om vad som
ska finnas på väggen och vilken information som ska finnas i en pärm för
intresserade.
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På följande sidor: Ekonomisk rapport för 2017
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31 januari 2018

Öfolket ekonomisk rapport för 2017

Föreningens intäkter och utgifter 2017
(Uppgifter i mindre stil inom parentes är motsvarande för 2016, ur förra årets ekonomiska rapport.)

Intäkter
Intäkterna under året var 12 725 kr (362 892). De fördelade sig enligt följande:
Medlemsavgifter och gåvor från medlemmar
På föreningens årsmöte 2017 bestämdes medlemsavgiften till 20 kr för år 2017, för föreningar
till 300 kr samt avgift för ständigt medlemskap till 500 kr. Även medlemsavgifter för 2018
bestämdes till samma belopp. Syftet med det var övergång till att på innevarande årsmöte
fastställa avgifterna för nästkommande verksamhetsår.
Innan årets utgång hade 155 medlemmar (111) betalat in sammanlagt 7160 kr*) (7940) i
medlemsavgifter. 7 (11) av dessa hade betalat avgift för ständigt medlemskap. Sedan tidigare
har vi 27 ständiga medlemmar. Antalet nya medlemmar som tillkom under året var 32 (33).
Vi fick en ny föreningsmedlem: Åmåls scoutkår.
Som gåvor från medlemmar inkom 565 kr (660).
*)

680 kr av dessa 7160 kr avsåg medlemsavgift för 2018, resten för 2017.

Bidrag till Öfolket 2017
Vanligt föreningsbidrag från Åmåls kommun: 5000 kr (5000).
Annat
Ej bokförda bidrag i form av gåvor av material/utrustning: En röjsåg från HPJ Maskin och en
handikappramp till toan från Björklunds Bläster & Måleri.
Utgifter
Utgifterna under året var 17 730 kr (368 536). De fördelade sig enligt följande:
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Bank- och kreditkostnader
Sammanlagt 1250 kr (1395). 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
anställd snickare innan bidrag för detta erhållits. Eftersom vi under 2017 inte haft någon
anställd har krediten inte behövt användas under året.

Övrigt
Bränsle till båt, elverk och redskap: 1249 kr (5488).
Trädgården (växter, fröer, redskap m.m.): 1327 kr (2569).
Material till renovering av jordkällare: 3926 kr.
Försäkringskostnader för snickare: 2230 kr *).
Vindruta till kommunens båt: 1137 kr (kommer att återbetalas till oss 2018).
Annat: 6610 kr (6465). Här ingår bland annat diverse material till huset, tackgåvor, arrende,
gärdsgårdsstörar, startbatteri till elverk, domänavgift för hemsidan och mötesomkostnader.
*)

Snickarens anställning upphörde 2016, men slutreglering av försäkringskostnader betalades i
början av 2017.

Resultat och behållning på banken
Intäkter minus utgifter enligt ovan blev -4994 kr (-5644), och tillsammans med resultat från
tidigare år (ingående saldo 2017) fanns därmed 29 700 kr (34 695) bokförda som föreningens
tillgångar vid årets slut. På föreningens konto på Swedbank fanns vid utgången av 2017
samma belopp, 29 700 kr.
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.
Att intäkter och utgifter är så mycket mindre än föregående år förklaras av att vi då hade
snickare anställd med utgifter och bidrag för det.
Översikt bidrag och hur de använts
Denna redovisning avser inte endast 2017 utan alla år sedan 2013. Arbetsförmedlingens och
kommunens bidrag som avsåg anställning av snickare 2014-2016 tas inte med här, inte heller
gåvor från medlemmar.
Vad
2013 Startbidrag
förening, Åmåls
kommun
2014
Föreningsbidrag,
Åmåls kommun
2014 Swedbank/
Sparbanksstiftelsen
Väst, gåva

Bidrag
kr
1000

Syfte/villkor
Inte villkorat

Förbrukat
kr
specas ej

2000

Inte villkorat

specas ej

7000

Inte villkorat

specas ej
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Kommentar

2014 Vänerns
Regleringsfond,
beviljat bidrag med
max 20 000 kr
2014 ÅKAB
sponsring av
Öfolket
2015
Föreningsbidrag,
Åmåls kommun
2015 Vänerns
Regleringsfond,
beviljat bidrag med
max 10 000 kr

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

10 000

Inredning av
sovloft

10 803

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

2017
Föreningsbidrag,
Åmåls kommun

10 000

5000

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

8 168

3896

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 och 2017. Det finns
alltså utrymme för mer
”trädgårdsinvesteringar”

specas ej

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 bostadsbolag 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.
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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 och vi fick
under 2017 löfte av kommunen att upp till 50 000 kr ytterligare avsätts, som ska användas för
husets inredning. En del av detta har använts 2017.

Öfolkets styrelse
genom

Lasse Lind, kassör
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