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Verksamhetsberättelse för ideella föreningen Öfolket
för verksamhetsåret 2021
vi

Styrelsen för 2021 har haft följande utseende:
Peter Karlsson, ordförande
Anders Hedin, vice ordförande (valdes som vice ordförande vid ett
styrelsemöte under våren och kunde då avlasta Peter Karlsson som inte
kunde ägna så mycket tid åt Ö-folket p g a andra åtaganden.)
Lasse Lind, kassör
Karin Lindahl, sekreterare
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Övriga styrelseledamöter: Sofia Lööf, Claes-Göran Andersson, Ove Lindgren
(början av året- avgick senare) Jörgen Wennerberg, Stefan Björklund, ClasGunnar Olofsson.
Suppleanter: Kajsa Weiderstrand, Gunnar Bergman, Eva-Britt Karlsson,
Lena Karlsson och Robert Ingvarsson.
Revisorer: Marie Brunnegård (ordinarie) och Barbara Sandell (suppleant).
Valberedning: Ingvar Sjöholm (sammankallande) och Anders Hansson
(suppleant).
Coronapandemin har påverkat verksamheten även detta år med ett minskat
antal fysiska möten. Den 13:e jan hölls ett digitalt distansmöte i Jitsi Meet
med styrelsen inför årsmötet. Den 9:e mars hölls årsmötet och det
konstituerande styrelsemötet också som web möte digitalt i Jitsi Meet. Den 5
juni hölls ett styrelsemöte på Storön. Den 25 november hölls ett styrelsemöte
i Studieförbundet Vuxenskolans lokal i före detta Tingshuset i Åmål. Övriga
nödvändiga kontakter har hållits via email och telefon mellan medlemmarna.
Föreningen har haft flera möten med representanter för kommunen. Den 16
februari slöts ett avtal med kommunen om nyttjande av båt. Nyttjandet skulle
enligt avtalet ske i dialog och i planering med Tösse IF som sköter
sophanteringen i skärgården. Samarbetet med Tösse IF har inte fungerat bra
under säsongen. Idrottsföreningen har inte haft några fasta dagar för
sophämtningen och har inte kunnat meddela Öfolket när båten varit ledig.
Öfolket har därför haft svårt att planera för arbetsdagar på ön och många
insatser har därför inte blivit av. 8 maj och 5 juni hölls gemensamma
arbetsdagar men de planerade arbetsdagarna under juli och augusti fick
ställas in eller skjutas på p g a problem med båtnyttjandet. I september kunde
dock en gemensam arbetsdag och skördefest hållas inom ramen för
landsbygdsveckan. Gunnar Bergman och Ingvar Sjöholm tog då hand om
besökande gäster och berättade om Storöns historia och om Öfolket. Ett 40tal besökare deltog. Festen blev mycket lyckad.
Under 2020 fick Öfolket klartecken från länsstyrelsen (dispens från
strandskyddslagen) och kommunen (bygglov) till en ny gårdsbyggnad på
platsen för den gamla ekonomibyggnad som brunnit ner. En
materialförteckning upprättades av en grupp från Öfolket (Jörgen
Wennergren, Ingvar Sjöholm och Anders Hedin) och kostnadsberäknades av
Optimera i Åmål som gav en offert på allt material. Kommunen beviljade
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medel så att byggnadsmaterialet kunde inköpas och lagras hos bygghandeln.
Under våren förhandlades med kommun och arbetsförmedling om hjälp med
arbetsledning och hantlangare för bygget men det visade sig vara svårlöst på
grund av många administrativa regler så bygget kunde inte starta under året.
Båtproblemen gjorde också sitt till att vi inte kom i gång. Nu är
byggmaterialet vinterförvarat och förhoppningsvis skall bygget kunna
komma i gång nästa år. Vid ett möte med Teknik och Fritidsförvaltningarna
i Säffle-Åmål den 12 okt diskuterades bruket av båt och man hoppas nu att
detta skall fungera bättre nästa år.
Några 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.
Verksamheten under år 2021 har varit följande:
Husgruppen
Sammankallande för husgruppen 2021 har varit Anders Hedin.
Under sommaren utfördes klinkersättning på ytskikten runt köksspisen och
under kaminen i lilla rummet. Arbetet avslutades sedan med fogning och
återmontering av spis och kamin.

Omgivningsgruppen
Sammankallande för omgivningsgruppen 2021 har varit Ingvar Sjöholm.
Arbetet med jordkällaren, bestående av täckning av taket med jord och att lägga
ut sten runt sidorna, har fortsatt.
Gärdsgården som hade börjat uppföras på östra sidan av tomten fick monteras
ned p g a att den stora björken delat på sig och hotade ramla ned och krossa
gärdsgårdsstörarna.
Fortfarande återstår de arbeten som ligger inom kommunens ansvarsområde
beträffande stigröjning, spänger, åtgärder vid Norra bryggan (sop/toa, grillplats,
anslagstavla).
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Trädgårdsgruppen
Sammankallande för trädgårdsgruppen 2021 har varit Kajsa Weiderstrand.
Inköp och beställning av plantor, fröer och sättpotatis gjordes av några i
gruppen under våren.
Sådd och plantering, ogräsrensning, uppbindning och skörd i trädgårdslandet
har under säsongen skötts av gruppen.
I september ordnades en skördefest då gruppen bjöd på potatis och grönsaker
som efter förkokning grillades på plåtar över öppen eld på grillplatsen vid
sjön.
Säsongen avslutades tidigt, redan direkt efter skördefesten, på grund av de
rådande samarbetssvårigheterna med Tösse IF om användandet av
kommunens båt.

Dokumentations och Informationsgruppen.
Sammankallande för gruppen 2021 har varit Lasse Lind. Arbetet har bland
annat inneburit underhåll av hemsidan. Genomgång och redigering av
informationspärmen i stugan. Dessutom Gunnar Bergmans, Ingvar Sjöholms
och Lasse Linds information om Storöns historia och om Öfolket på
landsbygdsveckan.
.
Åmål 31 dec 2021
Karin Lindahl, sekreterare
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Försommarflor.

Information om Storön under Landsbygdsveckan.
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Öfolket ekonomisk rapport för 2021

Föreningens intäkter och utgifter 2021
(Uppgifter i mindre stil inom parentes är motsvarande för 2020)

Intäkter
Intäkterna under året var 21175 kr (16910). De fördelade sig enligt följande:
Medlemsavgifter, antal medlemmar
På föreningens årsmöte 2020 bestämdes medlemsavgiften till 50 kr för år 2021, för föreningar till 300
kr samt avgift för ständigt medlemskap till 500 kr. Allt oförändrat jämfört med året innan.
Innan årets utgång hade 101 medlemmar (105) betalat in sammanlagt 8250 kr (8900) i
medlemsavgifter. 6 (7) av de som betalade medlemsavgift 2021 betalade avgift för ständigt
medlemskap. Sedan tidigare har vi 50 ständiga medlemmar. Antalet nya medlemmar som tillkom
under året var 12 (10).
Vi har sedan tidigare två föreningsmedlemmar: Tössebäckens intresseförening och Åmåls scoutkår.

Totalt antal medlemmar med medlemsavgifter betalda för 2021, inklusive de med ständigt
medlemskap, var vid årets slut 151 (149).
Gåvor från medlemmar och andra enskilda
Som gåvor från medlemmar och enskilda inkom 9925 kr (5010), varav från medlemmar 5600 kr (1800)
och från övriga enskilda, oftast besökare och deltagare i olika arrangemang, 4325 kr (3210).
Bidrag till Öfolket 2021
Vanligt förenings-/verksamhetsbidrag från Åmåls kommun: 3000 kr (3000). Bidrag från enskilda
personer/privata sällskap är inräknat i gåvor under ovanstående rubrik.

Utgifter
Utgifterna under året var 5784 kr (23603) kr. De fördelade sig enligt följande:

7

Bank- och kreditkostnader
Sammanlagt 971 kr (1021), i detta ingår också avgifter för mottagna Swishbetalningar 71 kr (113).
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
efter 2016.

Andra utgifter
Bränsle till båt, elverk och redskap: 825 kr (1654).
Trädgården (växter, fröer, redskap m.m.): 2518 kr (2549).
Utrustning/inredning till huset: 0 kr (495).
Återuppförande av uthus: 488 kr (4600).
Annat material (verktyg, delar till maskiner m.m.): 277 kr (1750).
Övrigt (arrende, mötesomkostnader, hemsida m.m.): 705 kr (11535).

Resultat och behållning på banken
Intäkter minus utgifter enligt ovan blev 15391 kr (-6693) kr, och tillsammans med resultat från
tidigare år (ingående saldo 2021) fanns därmed 38467 kr (23076) bokförda som föreningens tillgångar
vid årets slut. På föreningens konto på Swedbank fanns vid utgången av 2021 samma belopp, 38467
kr.
Kommentar
Gåvor från såväl medlemmar som andra enskilda ökade 2021, som det gjorde även 2020, vilket är
mycket positivt inte bara ekonomiskt utan också som ett bevis för hur uppskattade våra insatser är.

Resultatet för året och tillgångar vid årets slut (saldo) är klart högre än tidigare. Vi har alltså haft goda
inkomster och inte gjort av med så mycket pengar 2021. Detta kommer sig av den under året
begränsade verksamheten vars orsaker redovisas i verksamhetsberättelsen.

Här är ett diagram som visar resultat och saldo för varje år sedan Öfolket bildades 2013:
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Öfolket resultat/år och saldo i slutet av varje år
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Anm. Det höga resultatet och höga saldot år 2015 beror på bidrag som erhölls, men som sedan
nyttjades för utgifter först nästa år.

Översikt bidrag och hur de använts
Denna redovisning avser inte endast 2021 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.

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

9

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

2017
Föreningsbidrag,
Åmåls kommun
2018 Förenings/verksamhetsbidrag,
Åmåls kommun
2018 "100-lappen"
Dalslands sparbank
2019 Förenings/verksamhetsbidrag,
Åmåls kommun
2020 Förenings/verksamhetsbidrag,
Åmåls kommun
2021 Förenings/verksamhetsbidrag,
Åmåls kommun

10 000

10 803

8 168

10 000

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.

5000

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

Förbrukat är det som använts till
trädgården 2016 - 2020

specas ej

5000

Inte villkorat

specas ej

100

Inte villkorat

specas ej

2500

Inte villkorat

specas ej

3000

Inte villkorat

specas ej

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

3000

Inte villkorat

specas ej

Vi ansökte som tidigare år om 5000 kr.

Utanför Öfolkets bokföring
Renoveringen av huset
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 hanterades av
kommunens bostadsbolag ÅKAB. Vi gjorde en form av rekvisition från ÅKAB när det behövs material
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eller utrustning för arbeten på huset. Pengarna hanterades dock aldrig av oss, utan går direkt från
ÅKAB till den som levererar varan. Sedan gjordes ytterligare ett tillskott av ca 50 000 kr till detta
belopp, vilket hanterades på motsvarande sätt via ÅKAB.

Återuppförande av uthus
På motsvarande sätt som vid renoveringen av huset, har kommunen 2021 skjutit till medel för
material till uthuset. Denna gång hanteras det dock inte via ÅKAB utan direkt av kommunen. Men
dessa pengar ligger på samma sätt som vad gällde huset utanför Öfolkets bokföring.
Merparten av materialet som behövs till uthuset är inköpt och betalt av kommunen under 2021.

Öfolkets styrelse
genom

Lasse Lind, kassör
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