Sjulsbergs skolhusförening
Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017
Antal betalande medlemmar var vid årets slut 148 stycken.
Styrelsen har under året bestått av Emma Nordebo Snygg (ordförande), Torbjörn
Fredin (kassör), Karin Fredin (sekreterare), Pär Stenberg (ledamot) samt Linda Dolk
Gybo (ledamot). Suppleanter har Johan Engholm, Cecilia Lundell och Fredrik
Persson varit.
Föreningen redovisar sin verksamhet på en egen hemsida: www.sjulsberg.se. Vi kan
rekommendera alla våra medlemmar att där följa uppdateringar av våra
arrangemang. Du kan dessutom se vad som händer på vår facebooksida.
Årets pubafton döptes om till ett musikquiz. Musikquizen gick av stapeln den 28
januari 2017. 60 inlösta under kvällen och återigen en lyckad kväll med duktiga
musiker med intressanta och svåra frågor. Kvällen avslutades med dans. Kvällens
spelmän var Christer Sidfält, Tobbe Dolk, Jörgen Westerlund och Pär Stenberg.
Arrangörer för kvällen var Emma Nordebo Snygg, Erik Snygg, Linda Dolk Gybo,
Tobbe Dolk och Jon-Erik Bergquist.
Fastlagsrännet 12/2 blev inte av på grund av avsaknad av snö.
Huggkursnappet genomfördes den 4 mars i strålande väder på Rångsjön. Mille och
Malte Eriksson tog hem segern med den största abborren
Årsmötet arrangerades söndagen den 19/3. Fjorton medlemmar deltog och det
bjöds på kaffe och smörgås.
Städdag den 22/4, en ganska kylslagen städdag på gården men ca 20 stycken kom
för att göra fint under dagen. Det räfsades och rensades och röjdes från sly. Trots
kyla så ordnade Olle och Anna-Lena Persson med kolbulle och tillhörande lingonsylt.
Karin Fredin stod för något sött till kaffet. Karin Fredin var också sammankallande.
Valborgsmässofirande den 30/4. Återigen en kylig Valborgsmässoafton som
börjades med en fika vid Sjulsbergs skola. Det var ca 10 stycken som deltog.
Därefter gick ca 20 stycken med facklor ner till platsen vid Morasjöns ena ände för att
tända kasen. Olle Persson hade värmt korvarna till 60-70 besökare. Arrangör för fikat
Emma Nordebo Snygg medan Jon-Erik Bergquist och Fredrik Persson ansvarade för
brasan.
Röjarkväll den 19/6. Sju stycken tappra trotsade regnet och med röjsågar tog vi av
det långa gräset runt huset. Vid kommande år kommer denna dag att ligga på hösten
för att det ska var lättare vid städdagen att räfsa. Arrangör var styrelsen.
Midsommarfirande den 23/6. Midsommarafton firades som vanligt i god tradition på
Sjulsberg. Med traktor hämtades barn och vuxna hemma hos Olle Persson för att
transportera oss till lappängarna för att plocka blommor. Alla var med att klä
majstången vid Klintmon. Ca 40 barn och vuxna deltog, det fikades och Klint Olle
spelade dragspel och vi dansade runt stången. Vädret visade sin bästa sida!!

Fredrik Persson och Kristin Brun var arrangörer.
Rångsjörodden den 5/8. Så återupptogs en gammal aktivitet, Rångsjörodden. 11
båtar deltog. Medarrangörer för dagen var Johannesbergs byalag.
Vinnande lag var Brinkab som segrade över Bjuråkers GIF i den spännande finalen.
Vädret under dagen började med regn på morgonen med ett uppehåll under dagen
men som avslutades med regn på kvällen.
Arbetade under dagen gjorde; Emma Nordebo Snygg, Erik Snygg, Linda Dolk Gybo,
Tobbe Dolk, Cecilia Lundell och Jon-Erik Bergquist.
Surströmmingen den 18/8. Surströmmingskivan genomfördes i ateljén på grund av
regn. Pär Eriksson stod för arrangemanget.
Viskväll den 28/10. En ny aktivitet. Med Jörgen Westerlunds gitarrspel och Kristin
Bruns ledande sång kom 37 stycken för att vara med och sjunga olika visor. En
uppskattad kväll!! Arrangörer var Cecilia Lundell, Emma Nordebo Snygg, Karin
Fredin och Johan Engholm som ordnade med charkuteritallrik..
Berättarkväll den 23/11 ströks från verksamhetsplanen.
Luciafirande den 10/12. Åtta stycken barn i luciatåget. Pär Stenberg, Kalle Dolk och
Nils Persson spelade. I publiken satt det ca 20st. Fikaintäkterna skänktes till
Barncancerfonden (440 kronor). Emma Nordebo Snygg och Karin Fredin anordnade.

Under året har många använt vårt gym som successivt kommer att få lite nya
redskap.
Lokalerna har vid sex tillfällen upplåtits till privata fester. Elva gånger har vi haft
aktiviteter i föreningens regi.
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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