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Verksamhetsberättelse 2018
Styrelsen har under året varit följande;
Ordförande: Lars Landin, Björnhagen
Sekreterare: Pia Edlund, Björnhagen
Kassör:
Anders Olsson, Björnhagen
Lennart Johansson, Nöckna Hage
Ann Vrang, Hornö
Robin Zackrisson, Björnhagen
Mirta Bengtsson, Nöckna Hage
Under året har Hans Gustavsson deltagit i flera styrelsemöten i egenskap av valberedning
Revisorer: Hasse Gustavsson och Ulla Karlsson.
Revisorssuppleant: Erwin Kube
Valberedning: Hasse Gustavsson + vakant

Möten

Styrelsen har under året haft 7 protokollförda möten. Dessutom har styrelsen haft flertalet kontakter
via mejl och telefon.

Medlemsregister och bokföringsprogam

Vi har nu haft vårt nya medlemsregister i funktion i över ett år. Resultatet är mycket lovande.
Kvaliteten på informationen i registret har ökat väsentligt. Vi kan nu enklare skicka ut information till
alla medlemmar via mejl. Utskick av fakturan för medlemsavgiften kan nu skötas automatiskt via
medlemsregistret. Fortfarande 2019 har vi tre medlemmar som saknar mejl så dessa medlemmar får
information från föreningen via vanlig post.
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att investeringen av ett nytt system varit mycket lyckosam.
Administrationen har förenklats och kostnader för porto har minskat kraftigt.

Medlemmar

Föreningen har 112 medlemmar. Antalet medlemmar har ökat under året med 15 stycken. Samtidigt
har vi också tappat någon enstaka medlem till följd av försäljning. Fortfarande är styrelsen mycket
aktiv med att få fler medlemmar.
Vi hade årsmöte 13 maj med sedvanliga årsmötesförhandlingar. Efter mötet hade vi en lång stund
med frågor och kommentarer, bl.a. kring den kommande processen i Arrendenämnden.
Lördag juli var det loppis i Bygdegården. Vi hade ett bord där med ny flagga, och bjöd på godis. En
del personer kom fram och ställde frågor. Vi var mycket nöjda och kommer nog att göra om det i år.
Vi tog fram ett anslag/affisch som vi satte upp på några anslagstavlor. Vi ska utveckla det 2019.
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Konflikt

Året har till stor del präglats av den konflikt vi har i arrendenämnden med vår jordägare. Vi har 7
stycken arrendatorer som skulle ha haft nya kontrakt 2016-2017och som ännu inte nått en uppgörelse.
Under året har vi tagit del av inlagor från motparten och rådgjort med advokat och framfört våra
synpunkter. Deltagit i flera telefonmöten med vår advokat och diskuterat och framfört synpunkter.
Samtidigt har idag år 2019 ca 40 arrendatorer anmälts till arrendenämnden och dessa kommer att ligga
i vänteläge till det fattats beslut om gruppen 2016-2017.
Vår advokat har lagt ned mycket tid på att argumentera för vår sak och att besvara inlagor som
skickats in av motparten.
Söndag 15 juli höll vi ett medlemsmöte i Bygdegården. Vår advokat Agneta Gustavsson var där och
informerade och svarade på frågor.
Styrelsen vill framföra sitt stora tack till Elisabeth och Tom Fant som gjort ett förträffligt arbete i den
pågående konflikten, vilket kommer att gagna alla arrendatorer.
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