VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
HJÅGGSJÖBYGDENS INTRESSEFÖRENING DRAKRNA
Styrelsen för Drakarna avger följande årsberättelse för verksamhetsåret 1/1 – 31/12 – 2014.
Inledning
Styrelsen har under året arbetat med den verksamhetsplan som antogs vid årsmötet 2014.
De projekt som vi haft under året har genomförts. Förbättringarna i källaren, renoveringar och byte
av fönster fortsätter. Entre, styrelserum, rum på övre plan har fått en ansiktslyftning.
Styrelsens förhoppning är att bygdegården nu står närmare att vara bygdens naturliga träffpunkt.
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STYRELSEMÖTEN
Styrelsen har under året haft 13 protokollförda sammanträden. Sammanträdesdag har varit första
måndagen per månad. Årsmötet hölls den 24 februari.

MEDLEMMAR
Under 2014 har medlemsantalet varit ca 45 familjer och enskilt anslutna vilket är ungefär hälften av
hushållen i bygden. Bland medlemmarna finns även boende utanför bygden.

PROJEKT OCH BIDRAG
Kommunen beviljade ett driftbidrag på 15 000 kr. Ansökan om bygdeavgiftsmedel avslogs, där
ansökte vi bl.a. Om kompletering av porslin och renovering i källaren.
De projekt som vi har haft under året, och som är slutförda, var "Marknadsföring", "Färdigställande
av altan" "Färdigställande av ytterdörr" och "Traphiss" samtliga inom projektet "På lika villkor".

AKTIVITETER, UTHYRNINGAR, VERKSAMHET
• Månadsmiddagar har anordnats, under våren 5 st och hösten 4 st. I samband till dessa har
det lottats ut en middag till betalande medlemmar. Vid några av middagarna har det även
varit underhållning av bl.a. Hjåggsjö LineDance grupp och musikunderhållning.
• Valborgsmässofirande anordnades i samarbete med missionsförsamlingen.
• Biodlarföreningens informationsdag i juni "Blommor & bin".
• Landsbygdsrådet hade sitt stora höstmöte i oktober med företagsrepresentanter från Vännäs
bygden.
• Lottförsäljning under Vännäsdagarna.
• Medverkan i "Loppisrunda i Vännäs" anordnat av Vännäs landsbygdsråd i augusti.
• Julbord för omsorgen i Vännäs kommun för 6:e året i rad.
• Vårtallrik för PRO
• Uthyrning av lokaler för Biodlarnas verksamhet (hyresgäst)
• Uthyrning av lokaler för fester och föreningsmöten.
• Kursverksamhet, Line Dance

UNDERHÅLLSARBETE
Även under 2014 har renoveringar och underhåll fortsatt. Renovering av spånficka och tak på
spånhuset som blåste av vid vårstormarna. Byte av termostater har påbörjats och hoppas bli klart
under 2015. Brandvägg är påbörjad i källaren, armaturer i ett rum på övre plan utbytta. Renovering
av fönster fortsätter. Rummen i bygdegården har även fått en ansiktslyftning styrelserummet, entren
och städskrubbar, ett rum på övre plan har blivit ett loppisrum ett annat ett konferensrum, det rum
som tidigare var materialrum används nu som renoveringsrum för fönstren. Utemiljön har även
påbörjats om än i blygsam utsträckning.

EKONOMI
Ekonomin redovisas särskilt under årsmötet. Kort kan nämnas att med idogt arbete har vi lyckats
hålla en god ekonomi under året.

ÅRETS DRAKE
Till Årets Drake 2013 utsågs Åke Wallberg.

SLUTORD
Under året har det lagts ner många timmar på att förbättra miljön i bygdegården. Om man lyssnar
till vitsorden så har också ansträngningarna var lyckade.
Under året har ytterligare några fönster renoverats och bytts ut. Det har även påbörjats ett arbete
med att montera termostater på samtliga element, allt för att minska energiförbrukningen.
Det största orosmolnet för bygdegårdens vara eller icke vara är värmeanläggningen.
Stormarna under året har vid två tillfällen raserat spånhuset och spånfickan, det har upptäckts ett
vattenläckage i värmesystemet. Spånet har lätt för att frysa under vintern, vilket ger problem i
matarskruven. Allt detta har krävt onödigt mycket extra arbete och bevakning två gånger per dag.
Det krävs stora insatser för att åtgärda detta problem, därför ser vi framemot att få möjlighet till
hjälp med detta under 2015.
Vi måste också hitta en lösning på hur vi skall få fler av bygdens folk att bli medlemmar och finna
ett engagemang i bygdegården.
Vi lämnar härmed år 2014 bakom oss med glädje och ser framemot ett lika givande 2015.
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