Sjulsbergs skolhusförening

STYRELSENS BERÄTTELSE FÖR VERKSAMHETSÅRET 2015
Antalet betalande medlemmar var vid årets slut 200, mot 166 under 2014.
Styrelsen har under året bestått av ordförande Ulf Svensson, kassör Pär Eriksson, sekreterare
Emma Nordebo Snygg samt ledamöterna Cecilia Lundell, Karin Fredin och Linda Dolk
Gybo. Suppleanter har varit Per Stenberg och Yvonne Åhs.
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.
Genomförda arrangemang under 2015:
Pubafton den 24 januari var en mycket lyckad tillställning anordnad av Linda Dolk Gybo,
Tobbe Dolk, Cecilia Lundell, Jonne Berqvist, Emma Nordebo Snygg och Erik Snygg. 73
inlösta lyssnade på musik från Otajt trio mä Pär, ett band som bildades vid samma tillställning
ett år tidigare och därmed firade 1-årsjubileum!
Fastlagsrännet den 15 februari Vi fick äran att dela ut 21 st diplom och servera ca 50
semlor till stora och små. Det blev en bra dag tillsammans med solen. Arrangörer var Cecilia
Lundell, Jenny Strandberg och Therese Blomdahl.
Huggkurnsnappet 7 mars. Lite drygt 30 personer mötte upp på isen. Ingen sol men mycket
trevligt sällskap. Och vinnaren av Pimpeltävlingen blev Alfred Persson. Bakom
arrangemanget står traditionsenligt Linda Dolk Gybo och Torbjörn Dolk.
Påskpyssel 29 mars lockade cirka 30 personer, hälften barn hälften vuxna. En trevlig
tillställning som genererade lite intäkt till föreningen.
Årmötet 29 mars Jenny lagade härlig soppa och Karin hade bakat kaka till kaffet.
Städdag 18 april där Karin Fredin ansvarade för arbetet som utfördes av cirka 30 personer.
Olle Persson bjöd på kolbulle och fick hjälp av Alfred Persson.
Fågelholkssnickring 23 april var en ny aktivitet som föreningen bjöd in till i Olle Perssons
hyvleri.
Valborg 30 april kvällen började med knytisfika i skolan och sedan gemensam promenad
med facklor till kasen. Barn och vuxna hjälptes åt att tända. Kasen var välbesökt. Olle Persson
fixade korvförsäljning med ICA Friggesund som sponsor – vi tackar för detta!
Grillfest 12 juni anordnades av Olle, Anna-Lena, Roger, Barbro, Tone, Roger, John och
Birgitta. Många gäster kom och det bjöds på musik från Krusänga.

Midsommar 19 juni Klintmon där Klint-Olle spelade upp till dans var välbesökt av både
barn och vuxna. Fredrik och Kristin anordnade traktorfärd för att samla blomster och blad till
stången.
Surströmingsskiva 21 augusti – Ovanligt många gäster kom i år, 62 personer, när Per, Eva,
Britt och Ulf anordnade suringskalaset. Gun och Ingela med vänner spelade och vädret var
fint så det gick att sitta ute i tältet.
Gallemattias orkester med Dan Palmqvist pubkväll. En höjdarkväll med musik som man
blev glad av. Kvällen besöktes av cirka 50 personer.
Berättarkväll 19 november
Sval-Kjell var anlitad för denna kväll och berättade om målaren Gustaf Reuter som var
verksam i trakten på 1700-talet. Sören Stenberg och Anita Stenberg ansvarade med Pär
Erikssons hjälp. Ett trettiotal besökte skolhuset.
Lucia
2015 ordnades firandet på självaste lucia den 13 december med fyra skönsjungande barn
kompade av Kalle Dolk och Per Stenberg på gitarr. Ansvariga för arrangemanget var Emma
Nordebo Snygg och Karin Fredin som även hade bakat. Fikaförsäljningen var till förmån för
Barncancerfonden.
Vårt gym är alltid öppet för alla medlemmar och har nu kompletterats med mer
utrustning genom aktiva gymanvändare.
Lokalerna har vid 8 tillfällen upplåtits till privata fester och en privata kurs. 14 gånger har vi
haft aktiviteter i föreningens regi, elva av dessa i skolan och övriga tre på andra platser.
Dessutom har vår lokal hyrts ut vid ett tillfälle 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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