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Verksamhetsberättelse för ideella föreningen Öfolket
för verksamhetsåret 2018

Styrelsen för 2018 har haft följande utseende:
Gunnar Bergman, ordförande
Ingvar Sjöholm, vice ordförande
Lasse Lind, kassör
Pär Lindström, sekreterare

Övriga styrelseledamöter: Anders Hedin, Ove Lindgren, Karin Lindahl, Ulf
Gren, Sofia Lööf, Claes-Göran Andersson.
Suppleanter: Kajsa Weiderstrand, Jan Lindgren, Nicklas Lind, Peter Karlsson,
Joakim Karlsson, Mattias Pettersson och Eva-Britt Karlsson
Revisorer: Lars Lundin, ordinarie och Maj-Lis Dolk, suppleant
Valberedning: Eva-Britt Karlsson, Jan Lindgren och Karin Lindahl
Föreningen har under året haft tre styrelsemöten, ett på Storön och två i
samverkets lokaler.
Ön har haft många besökare under sommaren. Styrelsen har deltagit i besök av
Urban platsinnovation Västsverige 23 maj, kommunens besök 29 maj samt
Gunnar Häggs 85årsdag 17 juli. Ett stort antal besök finns redovisade i vår
gästbok på Storön.
Föreningens årsmötet hölls 14/3.

Byggnadsgruppen
Sammankallande för byggnadsgruppen 2018 har varit Anders Hedin.
Verksamheten under år 2018 har varit följande:
Inomhus:
-Gjutning och installering av värmespis i lilla rummet.
-Putsning och målning av väggar runt värmespisen och runt öppnaspisen i stora
rummet.
-Viss tapetsering och målning har gjorts, gardiner och gardinstänger har blivit
uppsatta.
Lister och visst utsmyckande är gjorda.
Utomhus:
-Altanen på nordsidan av huset är byggd, återstår att göra nytt räcke.
-Justering av stuprännor är gjorda.
-PGA den heta sommaren så har bara ett fåtal arbeten kunna utföras utomhus.

Omgivningsgruppen
Sammankallande för omgivningsgruppen 2018 har varit Ingvar Sjöholm..
Verksamheten under år 2018 har varit följande:
-Färdigställandet av jordkällaren har nu nått så långt att taket och väggarna är klara.
Återstår att täcka utsidorna och att installera ventilation
-De stormar som dragit fram över ön under våren orsakade att ett antal träd hade
blivit till en fara för besökare och har med hjälp av Åmåls kommun fällts och sågats
upp. De stora björkarna i närheten av huset som genom ålder och stormar devis fallit
ihop har även de åtgärdats.
-Rensning och uppeldning av ris och grenar efter trädfällningen har delvis
genomförts där även Trädgårdsgruppen deltagit, men en del rishögar återstår.
-Diverse övrig verksamhet har förekommit som oljebyte på dieselelverket, målning
av toalettstolar, reparation av två till föreningen skänkta motorsågar, installation av
vattenpump från sjön till trädgårdslandet, vedstapling vid gamla sjöboden och
fortsatt utmärkning av stigar.
-På grund av den mycket varma sommaren låg arbetet nere under stor del av denna
period och kom igång först i början av hösten.
-Under året har kontakter tagits med Åmåls kommun angående den utlovade
bryggan på norra sidan av ön och röjning av stigar på ön.

Trädgårdsgruppen
Sammankallande för trädgårdsgruppen 2018 har varit Kajsa Weiderstrand.
Trädgårdsgruppens verksamhet under 2018 har varit följande:
Delar av trädgårdsgruppen samlades i slutet av april i Åmål för inköp av fröer
och sättpotatis.
Första arbetsdagen i maj månad, som även var ett styrelsemöte, sattes potatis
och lök och såddes en del andra grödor och blommor. Komplettering av sådd

och plantering av förgrodda bönor, squash, purjolök och divese annat gjordes
sedan vid några ytterligare tillfällen under våren. Nu inträffade också
katastrofen att trots täckning med fiberdukar och nät blev hela potatisodlingen
uppäten av ett tranpar som slagit sig ner på ön. En del annat blev också upprivet
och avbetat av gästande djur. Sedan gjorde torkan så att tillväxten av de
resterade grödorna blev ganska dålig. Bevattning kunde dock under senare
delen av tillväxtperioden utföras, sedan en pump (kopplad till generatorn i boden
vid bryggan) samt en lång slang som ledde upp sjövatten till stugan
införskaffats. Det räddade de kvarvarande grödorna. I slutet av sommaren
fanns en del kvar att skörda av bönor, ärter, lök och squash så att vi kunde bjuda
på grönsaksgrytor på skördefesten den 8 sept. Under hösten har sedan
ogräsrensning, höstgrävning, täckning av rosor m m gjorts inför vintervilan av
trädgården.
Tillsammans med omgivningsgruppen rensades och eldades också ris från
trädfällningar i närområdet under senhösten.

Dokumentationsgruppen.
Sammankallande för dokumentationsgruppen 2018 har varit Majlis Dolk.
Dokumentationsgruppens verksamhet under 2018 har varit följande:
Planeringen av informationsmaterialet som skall sättas upp på sydvästväggen i
lilla rummet på båda sidor om fönstret har fortsatt under året och det har
beslutats att 21 ramar i A4 och A3-format med foton, kartor och texter skall
sättas upp här. Yttterligare informaton kommer att finnas i blädderpärmar i
stugan samt på den anslagstavla som skall uppföras nere vid bryggan.
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Öfolket ekonomisk rapport för 2018

Föreningens intäkter och utgifter 2018
(Uppgifter i mindre stil inom parentes är motsvarande för 2017, ur förra årets ekonomiska rapport.)

Intäkter
Intäkterna under året var 14379 kr (12 725) kr. De fördelade sig enligt följande:
Medlemsavgifter, antal medlemmar och gåvor från medlemmar och andra enskilda
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. (På årsmötet 2018 bestämdes avgiften
till 50 kr för 2019).
Innan årets utgång hade 102 medlemmar (155) betalat in sammanlagt 5480 kr (7160) i
medlemsavgifter. Att notera är att flera medlemmar redan 2017 hade betalat sin avgift för
2018, vilket är förklaringen till att det var färre som betalade sin medlemsavgift under året än
föregående år. 5 (7) av de som betalade medlemsavgift 2018 betalade avgift för ständigt
medlemskap. Sedan tidigare har vi 34 ständiga medlemmar. Antalet nya medlemmar som
tillkom under året var 28 (32).
Vi har sedan tidigare två föreningsmedlemmar: Tössebäckens intresseförening och Åmåls
scoutkår.
Totalt antal medlemmar med medlemsavgifter betalda för 2018, inklusive de med ständigt
medlemskap, var vid årets slut 168. Vid utgången av 2017 var det 155 medlemmar.
Som gåvor från medlemmar och enskilda inkom 1662 kr (565).
Bidrag till Öfolket 2018
Vanligt förenings-/verksamhetsbidrag från Åmåls kommun: 5000 kr (5000).
Dalslands Sparbank gav oss ett bidrag på 100 kr, kallat ”100-lappen”.

Annat
Vi fick ett arvode på 1000 kr för information om Storön och Öfolket för en grupp med
deltagare från ett antal kommuner som besökte Storön.
Från kommunen fick vi ersättning med 1137 kr för utlägg vi haft för ny vindruta till
kommunens båt.
Utgifter
Utgifterna under året var 15649 kr (17 730) kr. De fördelade sig enligt följande:

Bank- och kreditkostnader
Sammanlagt 1307 kr (1250).
Nytt för 2018 är en avgift på 1,50 kr per inbetalning med Swish till Öfolket. Vi har begärt att
få slippa den avgiften men bara fått beskedet att ordinarie pris är 2,00 kr/transaktion men med
föreningserbjudandet är priset nedjusterat till 1,50 kr/transaktion. De Swishavgifter vi betalat
2018 uppgår till 57 kr och avser tiden till och med 2018-07-31.
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 eller 2018.

Övrigt
Bränsle till båt, elverk och redskap: 1907 kr (1249).
Trädgården (växter, fröer, redskap m.m.): 3172 kr (1327).
Utrustning(inredning till huset, såsom möbler, gardiner m.m: 3406 kr.
Annat: 5857 kr (6610). Här ingår bland annat diverse material till huset, tackgåvor, arrende,
domänavgift för hemsidan och mötesomkostnader.

Resultat och behållning på banken
Intäkter minus utgifter enligt ovan blev - 1270 kr (-4994) kr, och tillsammans med resultat från
tidigare år (ingående saldo 2018) fanns därmed 28430 kr (29 700) bokförda som föreningens
tillgångar vid årets slut. På föreningens konto på Swedbank fanns vid utgången av 2018
samma belopp, 28430 kr.
Kommentar
Att vi gjort ett negativt resultat 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.
Översikt bidrag och hur de använts
Denna redovisning avser inte endast 2018 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
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
2018 Förenings/verksamhetsbidrag,
Åmåls kommun

Kommentar

10 000

8 168

5000

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

7068

specas ej

5000

Inte villkorat

specas ej

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 och 2018. Det
finns alltså utrymme för mer
”trädgårdsinvesteringar”

2018 "100-lappen"
Dalslands sparbank

100

Inte villkorat

specas ej

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, en del 2018.

Öfolkets styrelse
genom

Lasse Lind, kassör

