Sjulsbergs skolhusförening

STYRELSENS BERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2013
Antalet betalande medlemmar var vid årets slut 189, 1 färre än 2012.
Styrelsen har under året bestått av Ulf Svensson, ordförande; kassör Pär Eriksson och Jenny
Strandberg; Inger-Marit Österli, sekreterare samt ledamöterna Cecilia Lundell och Linda Dolk Gybo.
Suppleanter har varit Karin Fredin, Kerstin Fredin och Emma Nordebo Snygg.
Styrelsen har sammanträtt fyra gånger under året.
Föreningen redovisar sin verksamhet på egen hemsida: www.sjulsberg.se . Vi kan rekommendera alla
medlemmar att där följa uppdateringar av våra arrangemang. Du kan dessutom se vad som händer på
vår facebooksida, gilla oss gärna.
Pubafton arrangerades i år den 26 januari med 32 betalande gäster. Gubbröra underhöll med
musik. Linda Dolk Gybo och Torbjörn Dolk samt Emma Nordebo Snygg, Erik Snygg, Cissi
Lundell och Jon-Erik Bergqvist stod för arrangemanget.
Fastlagsrännet. Arrangemanget var välbesökt i år. 24 barn mellan 5 och 11 år var anmälda till
skidloppet. Jenny Strandberg och Linda Dolk Gybo höll som vanligt i trådarna men fick god
hjälp av Johan och Tobbe i spåren samt Yvonne Lundberg och Gunnar Persson vid servering
av fikat.
Huggkurnsnappet. Många deltog i fisketävlingen som i år gav få men stora abborrar. Vädret
var skiftande och Torbjörn bjöd på kolbulle från grillen. Bakom arrangemanget står
traditionsenligt Linda Dolk Gybo och Torbjörn Dolk.
Årsmötet arrangerades söndagen den 24 mars. 21 medlemmar deltog. Jenny bjöd på
jättegod soppa med bröd och vi fick prata och umgås. Från vår projektor i taket rullade ett
trevligt bildspel från våra olika aktiviteter i föreningen.
Städdag. Trots att vädret var av den kylslagna sorten i år kom 20-30 vuxna och 10 barn för att
göra vårfint ute på gården. Som vanligt räfsades det och tomten röjdes från sly. I år blev också
två björkar nertagna som har ställt till problem för plogningen på gården. I god tradition tände
Olle Persson grillen och serverade kolbulle som lön för god insats.
Valborgsmässofirande. I år värmde kasen ett stort antal besökare. Fler barnfamiljer än
tidigare besökte kasen. Olle Perssons varma korvar mättade.
Grillafton. Lördag 15 juni var det dags för den årliga grillaftonen på Sjulsberg som i år firade
20 års jubileum. Vårt nya tält invigdes dagen till ära och arrangörerna överraskade med
levande musik från en utomhusscen. Jessica Pålsson och andra talanger bjöd på skön och
medryckande musik. Vi var många som hade hittat vägen hit – allt i allt 50-60 betalande
gäster. Bakom arrangemanget stod som vanligt Olle och Anna Lena Persson, Birgitta och John
Pålsson, Tone Pålsson och Roger och Barbro Eriksson.
Midsommarfirande. Midsommaraftonen firades som vanligt i god tradition på Sjulsberg.
Många barn och vuxna valde att fira med oss. Alla hjälptes åt att klä majstången. Som vanligt
ledde Fredrik Persson arrangemanget men fick god hjälp från Olle och Anna Lena som bidrog
med korv- och fikaservering.

Surströmning. Fredagen den 16 augusti arrangerades den årliga surströmningsskivan. Vädret
var fint och tillät arrangörerna att duka utomhus. 40 hungriga gäster bänkade sig runt borden.
Genom en blindtest fick gästerna vara med och avgöra hur årets strömning stod sig mot
fjolårets (arrangörerna hade sparat några boxar av fjolårets surströmning) Resultatet? Fjolårets
surströmning fick överlag ett bättre betyg. Festen fortsatte inomhus i ateljén med sprakande
brasa och allsång under ledning av Gun Eriksson, Liss-Ingela Larsson och Karin Hjelm. Och
som vanligt höll Eva och Pär Eriksson samt Ulf Svensson och Britt Engholm i arrangemanget.
Loppis. Loppis med barntema arrangerades på Sjulsberg lördagen den 21 september.
Intresserade fick boka ett bord för 100 kronor och sälja sina överblivna barnkläder, leksaker
och annat som kunde vara av intresse. 17 bord bokades och många hade vägarna förbi. Det
fikades för 700 kronor som gick till ”Barncancerfonden”. Intäkterna från bordsuthyrningen
gick till föreningens kassa. Emma Nordebo Snygg, Linda Gybo, Karin Fredin och Karin
Hansson hade tagit initiativet till detta arrangemang.
Irländsk pubafton. Till den irländska puben den 5 oktober kom 33 betalande gäster för att
lyssna till Highlanders. Lena och Gunnar Eriksson, Annika Eriksdotter och Karin och
Kenneth Sjögren stod bakom arrangemanget. En god korvtallrik serverades.
Berättarkväll. I år stod Pär Eriksson och Ulf Svensson för berättarkvällen som var den 21
november. Den här gången var det Kjell Ekelöf som berättade om en marknadsplats i MoraTomta. Ca 30 intresserade kom för att lyssna på detta.
Lucia. Doris Kaleva och Anna-Lena Persson fixade fika och hjälpte barnen i årets luciatåg
den 15/12. Ca 15 barn deltog i år. Efter luciatåget ordnade Karin Fredin och Emma Nordebo
Snygg pyssel för alla barnen.
En bokcirkel träffas en gång per månad under ledning av Kerstin Fredin. De 8-10 cirkeldeltagarna
berättar för varandra om en bok de har läst. Torgny Lindgren, Leif GW Persson, Sven-Olof
Lorentzen, Assia Djbar och Sofi Oksanen är några av de lästa författarna 2013. Cirkeln, som höll
till i kommundelsbiblioteket, gjorde ett uppehåll under sommaren.
Många är de medlemmar som har besökt och använt vårt gym.
Lokalerna har vid 8 tillfällen upplåtits till privata fester och arrangemang. 14 gånger har vi haft
aktivteter i föreningens regi. Dessutom har vår lokal hyrts ut vid 3 tillfällen till kursverksamhet och
1 gång till vägmöte.
Styrelsen tackar för det engagemang som så många medlemmar visat i sitt arbete för att få till stånd
många och trevliga arrangemang.
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