Verksamhetsberättelse för Krokshultsbygdens byalag 2013

Årsmötet ägde rum den 15 februari med sedvanliga förhandlingar.
Styrelse under verksamhetsåret:
Ordförande: Sture Karlsson, Kassör: Karl-Johan Höckerdal.
Ordinarie ledamöter: Åke Svensson, Susanne Svensson, Anna Wahlstéen, Els-Marie
Thunberg och Nils-Inge Hagman.
Styrelsesuppleanter: Ingemar Olsson, Anders Helgesson och Per-Erik Karlsson.
Revisorer: Per Helgesson och Mikael Svensson. Revisorsuppeleanter: Ingvor Hagman
och Sören Sköld.
Valberedning: Veine Sjöö (sammankallande), Monica Helgesson, Bertil Karlsson och
Siv Alge.

Styrelsen har haft nio protokollförda möten plus årsmötet. Medlemsantalet vid årets
slut var 190, en ökning med 34 personer.
Under året har krokshultsgården varit uthyrd vid ett flertal tillfällen till privatpersoner.
Kyrkan har haft två sammankomster. En del förbättringar har utförts under året, att
nämnas är att en skorstens besiktning är gjord och att vi nu kan använda våran kamin.
Viss utfyllnad på baksidan är gjord och det gamla utedasset är borttaget.
Ljudanläggning är installerad samt belysning vid parkeringen. Gardiner mm har byts
ut.
Aktiviteter under året: Filmkväll 17/3 filmen jorden vi ärvde, Cafénostalgi har haft två
sammankomster 7/4 och 20/10 med bildvisning, Tipspromenad anordnades den 26/5 i ett
Oskarshamns kristdalabygdens regi noterbart är att regnet avskräckte. Per och Dang
ordnade en välbesökt thai-afton den 31/5. Midsommar arrangemanget drog mycket folk
och liten som stor verkade trivas. Medlemsresan till Göta kanal den 29/6 drog full buss
och alla var nöjda vi tackar Åke för ett bra arrangemang. Ängens dag ägde rum den
21/7 hos Ingemar och Margareta, mycket välbesökt. Teatern drog som vanligt fulla hus
och vi väntar förväntansfullt på årets premiär. 11/10 var det afterwork med jakttema.
3/11 var en afton med 50-tals musik. 1a Advent avnjöts det goda julbordet med
sedvanliga arrangemang. Det har varit kolning i Stig Karlssons regi vid kolarkojan i
Träthult. Våran vandringsled behåller sin popularitet och är välbesökt. Den framtagna
almanackan med motiv från bygden blev en succé och är nästan slutsåld. Vi har också
glädjande välkomnat två nyinflyttade familjer till våran bygd.
Tack riktas till alla frivilliga krafter som ställt upp under året men ett EXTRA stort
tack till vår eminenta matkommité, hur skulle vi klara oss utan er.

Till sist tackar styrelsen för det gångna året och härmed ställer vi våra platser till
förfogande:

Sture Karlsson

Els-Marie Thunberg

Anna Wahlstéen

Karl-Johan Höckerdal

Åke Svensson

Nils-Inge Hagman

Susanne Svensson

