Sjulsbergs skolhusförening

Styrelsens berättelse för verksamhetsåret 2011
Antalet betalande medlemmar var vid årets slut 200, 28 färre än 2010.
Styrelsen har under året bestått av Ulf Svensson, ordförande; Pär Eriksson, kassör; IngerMarit Österli, sekreterare samt ledamöterna Cecilia Lundell, Linda Dolk Gybo och Jenny
Strandberg. Suppleant har varit Kerstin Fredin.
Styrelsen har sammanträtt fem gånger.
Föreningen redovisar sin verksamhet på egen hemsida: www.sjulsberg.se . Vi kan
rekommendera alla medlemmar att där följa uppdateringar av våra arrangemang.
Årsmötet den 27 mars besöktes av 22 medlemmar. Avgående kassör, Lars Engelbrekts,
lämnade sitt uppdrag efter många års arbete för föreningen. Efter de traditionella
förhandlingarna visade Stig Dahlfors bilder från trakten. Märtas bageri bjöd på brödet till
kaffet.
Lördag den 24 april var det utestäddag på Sjulsberg. Att den inföll på självaste
valborgsmässoafton var inget hinder för många. Med stort och smått deltog 15-20 personer
i arbetet som bjöds motstånd av en lynnig vind. Olle gräddade kolbullar som gav energi
efter mödan.
Under valborgsmässoaftonen värmde kasen ett stort antal besökare. I år som i fjol kom
många barnfamiljer för att besöka kasen. Olle Perssons varma korvar gick åt som smör i
solsken.
Till den Irländska puben den 14 maj kom 35 betalande gäster för att lyssna på
Highlanders. Något färre besökte arrangemanget än förra året, bl a saknades ungdomarna.
Lena och Gunnar Eriksson, Annika Eriksdotter och Karin och Kenneth Sjögren stod
bakom arrangemanget. En god korvtallrik serverades.
I år var fågelexkursionen den 20 maj i vackert väder. Stig Dahlfors tog deltagarna först
ner till Morasjön och vidare upp till skogsdungen bakom majbrasan. Stig spelade upp
fågelläten och åhörarna fick gissa på namn och tävla om priser. Endast 8 medlemmar dök
upp till detta trevliga arrangemang.
Trots dåligt väder kom mycket folk till den årliga grillaftonen, i år den 18 juni.
Arrangörarna hade dukat fint i skolsalen. Olle och Anna-Lena Persson stod för
arrangemanget och till sin hjälp hade de John och Birgitta Pålsson och Roger och Barbro
Eriksson som alla gjorde allt trevligt för gästerna.
Fredrik Persson fixade och donade inför årets midsommarfirande. Olle och Anna-Lena
Persson hjälpte till. Omkring 50 unga och gamla trivdes denna vackra försommardag och
dansade runt stången.

Surströmmingsfesten var den 20 augusti i ateljén. Gunnar Eriksson och Klint-Olle
spelade till nubbevisor och allsång. Pär och Eva Eriksson, Britt Engholm och Ulf Svensson
öppnade burkar och kokade potatis till 30 gäster.
Innestäddagen inföll i oktober. I vanlig ordning kom Eva Eriksson, Britt Engholm och
Anna Lena Persson till denna aktivitet som i år fick tillskott av Birgitta Pålsson. Tiden gick
åt till att städa i skåpen och göra en inventering av det som finns i dem. Det konstaterades
att golvet i skolsalen behöver en ordentlig rengöring.
Berättarkvällen den 23 november blev välbesökt om ca 30 åhörare. Kjell Grönberg höll
ett mycket intressant föredrag om Ljusbackens historia, medan Björn Skålén visade bilder
från kollektivtiden. Sören och Anita Stenberg samt Kerstin Fredin stod för arrangemanget.
50-60 små och stora hade hittat till vår skola för luciafirandet. Ett stort antal barn intog
podiet och bjöd på traditionella sånger under ledning av Doris Liinanki och Liss Ingela
Larsson som spelade på sittra. Anna-Lena Persson tillhörde också arrangörsgruppen.
15-20 familjer kom till julfrukost den 17 december där det bl.a. serverades skinka och
risgrynsgröt. Linda och Torbjörn Dolk Gybo donade även detta år, så att en trivsam
julstämning infann sig. Naturligtvis kom tomten med klappar till barnen.
En bokcirkel träffas en gång per månad under ledning av Kerstin Fredin. De 7-9
cirkeldeltagarna berättar för varandra om en bok de har läst. Sigrid Combüchen, Maja
Hagerman, Jonas Jonasson, Åsa Lindeborg och Muriel Barbery är några av de lästa
författarna 2011. Cirkeln, som i år höll till i kommundelsbiblioteket, gör ett uppehåll under
sommaren.
Många är de medlemmar som har besökt och använt vårt gym.
Underhåll och reparationer har varit av den mera blygsamma sorten under
verksamhetsåret.
Lokalerna har vid 14 tillfällen upplåtits till privata arrangemang. Dessutom har vår lokal
hyrts ut vid 14 tillfällen för blomsterkurser.
Styrelsen tackar för det engagemang som så många medlemmar visat i sitt arbete för att få till
stånd många och trevliga arrangemang.

Delsbo i mars 2012.
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