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Verksamhetsberättelse för ideella föreningen Öfolket för
verksamhetsåret 2020

Styrelsen för 2020 har haft följande utseende:
Peter Karlsson, ordförande
Ingvar Sjöholm, vice ordförande
Lasse Lind, kassör
Karin Lindahl, sekreterare
Övriga styrelseledamöter: Anders Hedin, Ove Lindgren, Sofia Lööf, Claes-Göran
Andersson, Lars Lundin och Jörgen Wennerberg.
Suppleanter: Kajsa Weiderstrand, Pär Lindström, Gunnar Bergman, Stefan
Björklund och Eva-Britt Karlsson.
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Revisorer: Marie Brunnegård, ordinarie och Clas-Gunnar Olofsson, suppleant
Valberedning: Clas-Gunnar Olofsson (sammankallande) och Ingvar Sjöholm
(suppleant).
Coronapandemin har påverkat verksamheten en del och medfört mindre antal
fysiska möten. Kontakter har hållits via email och telefon mellan medlemmarna.
Båtturer ut till ön har haft begränsade antal personer och i stället fått köra flera
turer vid sammankomster på ön. Föreningen har under verksamhetsåret haft 3
styrelsemöten, 28 januari och 9 mars (konstituerande styrelsemöte efter årsmötet)
i Samverkets lokal i Åmål och 11 juli på Storön. Föreningens årsmöte hölls 9
mars.
8 januari hölls ett möte med Viktor Weiberg från Åmåls kommun där Ingvar
Sjöholm, Lasse Lind och Karin Lindahl deltog. Öfolkets planering inför den
kommande säsongen presenterades och vilka av dessa åtgärder som Åmåls
kommun väntades utföra.
20 juli hölls ett möte med Åmåls kommun som representerades av Michael
Karlsson (kommunstyrelsens ordförande) och Niklas Karlsson (ordförande i
teknik och fritidsnämnden). Från Öfolket deltog Peter Karlsson, Lasse Lind,
Ingvar Sjöholm, Anders Hedin och Jörgen Wennerberg. På detta möte
diskuterades bland annat återuppförande av uthus, stigröjning, fortsatt
upprustning och underhåll av huset, åtgärder vid norra bryggan. (Mötet var en
mer formell uppföljning av tidigare kontakter med kommunen.)
Storön har haft många besökare under sommaren. Den 29 juni hölls en natur- och
musik/berättar-vandring under ledning av Barbara Sandell.
Gemensamma arbetsdagar har hållits under våren och sommaren en lördag i
varje månad från maj till september. På arbetsdagen i september hölls även
trädgårdsgruppens årliga skördefest.
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.
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Verksamheten under år 2020 har varit följande:
Husgruppen
Sammankallande för husgruppen 2020 har varit Anders Hedin.
Vedspisen i köket har lagats och i slutet av sommaren utfördes murning runt
köksspis. Återstår klinkersättning på ytskikten.

Omgivningsgruppen
Sammankallande för omgivningsgruppen 2020 har varit Ingvar Sjöholm.
Arbetet med jordkällaren, bestående av täckning av taket med jord och att lägga ut
sten runt sidorna, har fortsatt.
Gärdsgård har börjat uppföras på östra sidan av tomten.
Innervägg i befintligt förråd har rivits och utrensning och städning har gjorts av
material. Utrymmet för dieselaggregat i toa-byggnaden har färdigställts.
Arbetet med stigmarkering med färgprickar på träden har färdigställts.
Återstår de arbeten som ligger inom kommunens ansvarsområde beträffande
stigröjning, spänger, åtgärder vid Norra bryggan (sop/toa, grillplats, anslagstavla).
Gruppen har medverkat till upprättande av handlingar för ansökningar till
länsstyrelsen om att bevilja dispens från strandskyddslagen och till kommunen för
ansökan om bygglov för återuppbyggnad av uthus, se vidare nedan under Planerat
återuppbyggnad av uthus.

Trädgårdsgruppen
Sammankallande för trädgårdsgruppen 2020 har varit Kajsa Weiderstrand.
Inköp och beställning av plantor, fröer och sättpotatis gjordes av Renée efter
samråd med övriga i gruppen.
Sådd och plantering, ogräsrensning, uppbindning och skörd i trädgårdslandet har
under säsongen skötts av gruppen.
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För trädgårdsavfall påbörjades en plats nära landet begränsad av granstörar och
väggar av flätad sly.
I september ordnades en Corona-säker skördefest då gruppen bjöd på
grönsaksknyten som var och en fick värma på grillen.
Säsongen avslutades tidigt p g a att båten togs in på reparation. Kajsa fick åka
med kommunens arbetsbåt sent på hösten för att tömma vattentunnor och kolla
läget i hus och trädgård.

Dokumentationsgruppen.
Sammankallande för dokumentationsgruppen 2020 har varit Lasse Lind.
En karta, ”Öfolkets besökskarta”, som visar stigar och intressanta platser på ön
till hjälp för besökare arbetades fram av gruppen under ledning av Lasse och
utfördes av Mikael Skalstad. Kartan sattes upp på anslagstavlan vid bryggan.
Ansökningshandlingarna för strandskyddsdispens och bygglov har Lasse
sammanställt och inlämnat till länsstyrelse och kommun, se vidare nedan.
Planerat återuppförande av uthus
Öfolket ansökte hos länsstyrelsen om strandskyddsdispens för att uppföra ett uthus
med samma läge och dimensioner som det som tidigare funnits. Underlag till
ansökan var bland annat en modell som Ingvar Sjöholm gjort, en ritning som Karin
Lindahl gjort samt en kartdokumentation och ifyllda blanketter som Lasse Lind
ordnat. Länsstyrelsen gav oss i juni den önskade dispensen, och i beslutet tog man
också med en dispens från reservatsföreskrifterna gällande uppförande av ny
byggnad. Nästa steg i projektets förverkligande var att få bygglov. Vi skickade in en
bygglovsansökan under hösten och i början av december kom beslut om att
bygglovet beviljats. Därmed är det klart att uthuset får uppföras och vi kan gå vidare
med det praktiska och ekonomiska som behöver lösas för att förverkliga projektet.
Åmål 31 dec 2020
Karin Lindahl, sekreterare

Bilderna på nästa sida är från årets skördefest och från natur-, musik- och
berättarvandringen som hölls i juni.
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6 januari 2021

Öfolket ekonomisk rapport för 2020

Föreningens intäkter och utgifter 2020
(Uppgifter i mindre stil inom parentes är motsvarande för 2019)

Intäkter
Intäkterna under året var 16910 kr (13291). De fördelade sig enligt följande:
Medlemsavgifter, antal medlemmar
På föreningens årsmöte 2019 bestämdes medlemsavgiften till 50 kr för år 2020, för föreningar till 300 kr
samt avgift för ständigt medlemskap till 500 kr. Allt oförändrat jämfört med året innan.
Innan årets utgång hade 105 medlemmar (94) betalat in sammanlagt 8900 kr (7000) i medlemsavgifter. 7
(4) av de som betalade medlemsavgift 2020 betalade avgift för ständigt medlemskap. Sedan tidigare har vi
44 ständiga medlemmar. Antalet nya medlemmar som tillkom under året var 10 (6).
Vi har sedan tidigare två föreningsmedlemmar: Tössebäckens intresseförening och Åmåls scoutkår.

Totalt antal medlemmar med medlemsavgifter betalda för 2020, inklusive de med ständigt medlemskap,
var vid årets slut 149 (134).
Gåvor från medlemmar och andra enskilda
Som gåvor från medlemmar och enskilda inkom 5010 kr (3791), varav från medlemmar 1800 kr (650) och
från övriga enskilda, oftast besökare och deltagare i olika arrangemang, 3210 kr (3141).
Bidrag till Öfolket 2020
Vanligt förenings-/verksamhetsbidrag från Åmåls kommun: 3000 kr (2500). Bidrag från enskilda
personer/privata sällskap är inräknat i gåvor under ovanstående rubrik.

Utgifter
Utgifterna under året var 23603 kr (11953) kr. De fördelade sig enligt följande:
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Bank- och kreditkostnader
Sammanlagt 1021 kr (975), i detta ingår också avgifter för mottagna Swishbetalningar 113 kr (58).
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, 2019
eller 2020.

Andra utgifter
Bränsle till båt, elverk och redskap: 1654 kr (758).
Trädgården (växter, fröer, redskap m.m.): 2549 kr (2161).
Utrustning/inredning till huset: 495 kr (3990).
Återuppförande av uthus (avgift för ansökan om strandskyddsdispens): 4600 kr (0), Bygglovsavgift behövde
vi som ideell förening inte betala enligt de särskilda regler som gällde p.g.a. coronapandemin.

Annat material (verktyg, utrustning och delar till maskiner, material till jordkällaren m.m.): 1750 kr (1865).
Övrigt (arrende, mötesomkostnader, hemsida, tackgåvor m.m. Den största posten här är framställning av
original till Öfolkets besökskarta vilket kostade 8310 kr, tryckkostnaden, ett mindre belopp, svarade
kommunen för): 11535 kr (2206).

Resultat och behållning på banken
Intäkter minus utgifter enligt ovan blev -6693 kr (1338) kr, och tillsammans med resultat från tidigare år
(ingående saldo 2020) fanns därmed 23076 kr (29768) bokförda som föreningens tillgångar vid årets slut.
På föreningens konto på Swedbank fanns vid utgången av 2020 samma belopp, 23076 kr.
Kommentar
Det negativa resultatet förklaras av de båda stora utgifterna för besökskartan respektive avgiften för
strandskyddsdispens. Ett negativt resultat är dock inte fel i sig, Öfolket ska ju bedriva verksamhet och har
som ideell förening inte någon strävan att gå med ekonomisk vinst. Samtidigt är det naturligtvis bra att ha
en viss buffert i form av en hygglig behållning i kassan.
Såväl medlemsavgifter som gåvor från medlemmar och andra enskilda ökade 2020 vilket är mycket
positivt inte bara ekonomiskt utan också som ett bevis för hur uppskattade våra insatser är.

Översikt bidrag och hur de använts
Denna redovisning avser inte endast 2020 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

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

Kommentar

10 000

5000

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

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.

Förbrukat är det som använts till
trädgården 2016 - 2020

specas ej

9

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

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.

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. Cirka 30 000 kr av detta har
använts 2017–2020. Enligt underhandsuppgifter från kommunen ska det fortfarande vara möjligt att
använda resterande cirka 20 000 kr.

Öfolkets styrelse
genom

Lasse Lind, kassör
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