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Verksamhetsberättelse för ideella föreningen Öfolket
för verksamhetsåret 2019

Styrelsen för 2019 har haft följande utseende:
Peter Karlsson, ordförande
Ingvar Sjöholm, vice ordförande
Lasse Lind, kassör
Karin Lindahl, sekreterare
Övriga styrelseledamöter: Anders Hedin, Ove Lindgren, , Ulf Gren, Sofia Lööf,
Claes-Göran Andersson, Lars Lundin.
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Suppleanter: Kajsa Weiderstrand, Pär Lindström, Gunnar Bergman, Joakim
Karlsson, Stefan Björklund och Eva-Britt Karlsson.
Revisorer: Marie Brunnegård, ordinarie och Clas-Gunnar Olofsson, suppleant
Valberedning: Affe Persson, Clas-Gunnar Olofsson (sammankallande) och
Ingvar Sjöholm (suppleant).
Föreningen har under verksamhetsåret haft 5 styrelsemöten, 4 mars
konstituerande styrelsemöte efter årsmötet samma dag, 26 mars distansmöte på
nätet, 23 april och 29 augusti på Edsgatan 11 hos Lasse Lind, 10 december i
samverkets lokaler.
Ön har haft många besökare under sommaren. Den 29 juni hölls en natur- och
musikvandring under ledning av Barbara Sandell, 11 juli deltog Lasse Lind och
Gunnar Bergman i ett besök med Tina Liljeroth (som har släktband med
tidigare boende på ön) och då även en utställning om Ö-folket och Storön
monterades i stora salen. Flera övernattningar av grupper har också ägt rum av
kajak- och båtfolk både i stugan och vid bryggan.. Ett stort antal besök finns
redovisade i vår gästbok på Storön.
Föreningens årsmötet hölls 4 mars.

Verksamheten under år 2019 har varit följande:
Byggnadsgruppen
Sammankallande för byggnadsgruppen 2019 har varit Anders Hedin.
Inomhus: Elkontakter av äldre typ har införskaffats och kommer att ersätta de
tidigare uppsatta kontakterna. Många arbeten såsom en del målning och
murning runt kamin och spis har fått uppskjutas på grund av sjukdom.
Utomhus:
Räcket till altanen på nordsidan av huset har byggts om så att det går i stil med
köksverandans räcke.
Skyddsarbete för att hålla krypgrunden fri från grävlingar fick vidtagas efter att
spår av grävlingsaktivitet upptäckts utanför huset.
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Omgivningsgruppen
Sammankallande för omgivningsgruppen 2019 har varit Ingvar Sjöholm..
Jordkällaren har färdigställts med ytter- och innerdörr och ventilationschakt.
Återstår att täcka taket med jord och lägga ut sten runt sidorna.
I samarbete med kommunen har Norra bryggan kommit på plats vid Björkösundet.
Runt bryggan har vassröjning utförts.
Röjning av vass och sly har även gjorts vid grillplatsen vid gamla bryggan.
Slyröjning har gjorts runt mulltoan och platsen för det rivna gårdshuset som
planeras återuppföras. En skalenlig modell i trä har byggts som visar det tänkta
utförandet.
Utsättning med stakkäppar har gjorts för det planerade bygget.
Arbetet med stigmarkering med färgprickar på träden har fortsatt. Under året har
stigar med röd och vit markering uförts. Blå markering har tidigare gjorts och nu
återstår att märka ut den gula och orangea stigen.
Anslagstavlan vid bryggan har färdigställts så den är klar för uppsättning av
informationsmaterial för besökare.

Trädgårdsgruppen
Sammankallande för trädgårdsgruppen 2019 har varit Kajsa Weiderstrand.
Delar av trädgårdsgruppen samlades i slutet av april i Åmål för inköp och
beställning av plantor, fröer, pallkragar och sättpotatis.
Första arbetsdagen i maj månad planterades hallonbuskar och perenna
kryddväxter och sattes potatis ( i pallkragar) och lök samt såddes en del andra
grödor och blommor. Komplettering av sådd och plantering av bönor, squash,
och divese annat gjordes sedan vid några ytterligare tillfällen under våren.
Tillsynen av odlingen i början av sommaren var lite dålig och vattenpumpen
fungerade ej, så vissa grödor såsom störbönorna gick sämre. I slutet av
sommaren fanns dock en del kvar att skörda av potatis, bönor, ärter, lök och
squash, så att vi kunde bjuda på grönsaksgrytor på skördefesten den 7 sept.
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Under hösten har sedan ogräsrensning, höstgrävning, täckning av rosor m m
gjorts inför vintervilan av trädgården.

Dokumentationsgruppen.
Sammankallande för dokumentationsgruppen 2019 har varit Gunnar Bergman.
Planeringen av informationsmaterialet om Ö-folket och Storön färdigställdes
under våren och kunde sättas upp i stora salen i mitten av juli.Ytterligare
information finns tillgängligt i blädderpärmar samt planeras även för Ö-folkets
anslagstavla som under året uppförts vid bryggan. Planering har även påbörjats
för en karta som visar stigar och intressanta platser på ön till hjälp för besökare.

Stora salen med utställningsväggen.
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Nya kaminen i lilla rummet.

Norra bryggan vid Björkösundet.
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28 januari 2020

Öfolket ekonomisk rapport för 2019

Föreningens intäkter och utgifter 2019
(Uppgifter i mindre stil inom parentes är motsvarande för 2018)

Intäkter
Intäkterna under året var 13291 kr (14379). De fördelade sig enligt följande:

Medlemsavgifter, antal medlemmar
På föreningens årsmöte 2018 bestämdes medlemsavgiften till 50 kr för år 2019, för föreningar till 300
kr samt avgift för ständigt medlemskap till 500 kr (tidigare har medlemsavgiften för ett år varit 20 kr,
medan förenings- och ständigt medlemskap även då varit 300 resp. 500 kr).
Innan årets utgång hade 94 medlemmar (102) betalat in sammanlagt 7000 kr (5480) i
medlemsavgifter. 4 (5) av de som betalade medlemsavgift 2019 betalade avgift för ständigt
medlemskap. Sedan tidigare har vi 40 ständiga medlemmar. Antalet nya medlemmar som tillkom
under året var 6 (28).
Vi har sedan tidigare två föreningsmedlemmar: Tössebäckens intresseförening och Åmåls scoutkår.

Totalt antal medlemmar med medlemsavgifter betalda för 2019, inklusive de med ständigt
medlemskap, var vid årets slut 134 (168). Anm: Att detta inte stämmer med uppgifterna ovan om antal som
betalat medlemsavgift 2018 beror på att många hade betalat medlemsavgift för 2018 redan 2017.
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Gåvor från medlemmar och andra enskilda
Som gåvor från medlemmar och enskilda inkom 3791 kr (1662), varav från medlemmar 650 kr och
från övriga enskilda, oftast besökare och deltagare i olika arrangemang, 3141 kr.

Bidrag till Öfolket 2019
Vanligt förenings-/verksamhetsbidrag från Åmåls kommun: 2500 kr (5000). Bidrag från enskilda
personer/privata sällskap är inräknat i gåvor under ovanstående rubrik.

Utgifter
Utgifterna under året var 11953 kr (15649) kr. De fördelade sig enligt följande:

Bank- och kreditkostnader
Sammanlagt 975 kr (1307), i detta ingår också avgifter för mottagna Swishbetalningar 58 kr (57) där vi
kan notera att avgiften sänkts från tidigare 1,50 till 1 kr/mottagen betalning.
Vi har sedan 2014 haft en kredit på 30 000 kr hos Swedbank att utnyttjas vid behov. Syftet med
krediten var att kunna ligga ute med utgifter för främst anställd snickare innan bidrag för detta
erhållits. Eftersom vi sedan 2016 inte haft någon anställd har någon kredit inte behövt användas vare
sig 2017, 2018 eller 2019.

Andra utgifter
Bränsle till båt, elverk och redskap: 758 kr (1907).
Trädgården (växter, fröer, redskap m.m.): 2161 kr (3172).
Utrustning/inredning till huset (största posten: elkontakter av äldre typ): 3990 kr (3406).
Annat material (verktyg, utrustning och delar till maskiner, material till jordkällaren m.m.): 1865 kr.
Övrigt (arrende, mötesomkostnader, hemsida, tackgåvor m.m.): 2206 kr.

Anm: Tidigare redovisades Annat material och Övrigt tillsammans under rubriken Annat, summan av
detta blir 2019: 4071 kr (2018: 5857)
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Resultat och behållning på banken
Intäkter minus utgifter enligt ovan blev 1338 kr (-1270) kr, och tillsammans med resultat från tidigare
år (ingående saldo 2019) fanns därmed 29768 kr (28430) bokförda som föreningens tillgångar vid
årets slut. På föreningens konto på Swedbank fanns vid utgången av 2019 samma belopp, 29768 kr.

Kommentar
Vi har haft betydligt mindre utgifter än budgeterat, flera insatser som planerades för 2019 har inte
hunnit så långt som vi beräknade, och därför har utgifterna också blivit mindre. Vi hade i budgeten
räknat med ett betydande underskott för 2019.
Även intäkterna blev något mindre än budgeterat, men där var skillnaden inte så stor. De mindre
intäkterna förklaras av att det kommunala bidraget bara blev hälften mot tidigare år, samt av att
något färre än väntat betalat medlemsavgiften.

Översikt bidrag och hur de använts
Denna redovisning avser inte endast 2019 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 och enskilda personer.
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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
2015 Vänerns
Regleringsfond,
beviljat bidrag med
max 10 000 kr

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

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

10 000

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

8 168

9229

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, 2017, 2018 och
2019.
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2017
Föreningsbidrag,
Åmåls kommun
2018 Förenings/verksamhetsbidrag,
Åmåls kommun
2018 "100-lappen"
Dalslands sparbank
2019 Förenings/verksamhetsbidrag,
Åmåls kommun

5000

Inte villkorat

specas ej

5000

Inte villkorat

specas ej

100

Inte villkorat

specas ej

2500

Inte villkorat

specas ej

Vi ansökte som föregående år om
5000 kr men fick detta år endast 2500
kr.

Utanför Öfolkets bokföring
Observera att även om Öfolket tagit en del ur egen kassa så har inte de stora materialkostnaderna
för renovering av huset på Storön betalats 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.
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 2017–2019.

Öfolkets styrelse
genom

Lasse Lind, kassör
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