Sjulsbergs skolhusförening
Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018
Antal betalande medlemmar var vid årets slut; 183stycken (148 st, 2017)
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, Johan Engholm, Cecilia Lundell och
Fredrik Persson.
Föreningen redovisar sin verksamhet på en egen hemsida: www.sjulsberg.se. Där
kan du läsa om våra arrangemang. Vi har även en facebook sida.
Verksamhetsåret 2018
Musikafton 27/1. Föreningens populära arrangemang som drar mycket folk,
även i år. För musiken stod Tobbes veranda, ett 70tal kom. Arrangörer för
kvällen var Linda Dolk Gybo Tobbe Dolk, Emma Nordebo Snygg, Erik Snygg och
Jon-Erik Bergqvist.
Fastlagsrännet 11/2. Många deltog i årets skidtävling, 44 stycken. Fina spår.
Många semlor gick åt den dagen. Terese Blomdahl och Cecilia Lundell var
arrangörer.
Pimpeltävling på Rångsjön 3/3. 15 personer deltog. Wille vann tävlingen. Tobbe
Dolk och Linda Dolk Gybo arrangörer.
Påskpyssel 18/3. Uteblev.
Fågelholksbygge 11/4. Olle Persson öppnade snickeriverkstan, åtta vuxna och
åtta barn deltog. En blandning av vuxna och barn som hjälptes åt att snickra
fågelholkar. Fina möten.
Städdag 28/4. Städdagen senarelades eftersom snön låg kvar och det var svårt
att genomföra den sedvanliga utestädningen av gården. 20 personer deltog och
Olle Persson stod för kolbullar.
Valborg 30/4.Kasen tändes och brann ner även i år. Olle Persson sålde korv.
Jon-Erik Bergqvist och Fredrik Persson var brandvakter.

Grillafton 9/6. En populär tillställning som tidigare år dragit mycket folk blev
tyvärr inställt. För få anmälningar men vi tar nya tag 2019.
Midsommarfirande 22/6. Traktorfärden till och från Lappängarna för att
plocka blommor till midsommarstången genomfördes även i år. Kring stången
dansade uppskattningsvis 20 personer. Fredrik Persson och Kristin Brun stod för
arrangemanget.
Rångsjörodden 4/8. Även i år ett roligt inslag i verksamheten som inte bara
arrangerades av Sjulsberg utan även Johannesbergsborna. Det var sju ekipage
som deltog, vann gjorde Bjuråkers GIF, de slog Brinkab med liten marginal.
Sörsia vann bästa utklädnad.
Surströmmingsfesten 17/8. Även här ett populärt arrangemang som
genomfördes i sommarens varma väder. 30 personer deltog. Arrangörer för
kvällen var, Ulf Svensson, Britt Engholm, Pär och Eva Persson.
Viskväll 2/11. Kristin Brun och Jörgen Westerlund underhöll med fina sånger.
De 51 betalande (7–80 år) var med på ett hörn och förgyllde kvällen med allsång.
Till förtäring fanns tacotallrik. Arrangörer var Emma Nordebo Snygg, Cecilia
Lundell, Karin och Torbjörn Fredin.
Luciatåg 9/12. Årets Luciatåg genomfördes av 10 barn och ca 20 vuxna var där
för att titta på barnen som förgyllde eftermiddagen.
Kristin Brun med vänner stod för arrangemanget.
Övrigt
Vi har ett gym en trappa upp med relativt bra apparater, ett springband,
roddmaskin, crosstrainer, cykel och andra gymsaker. Sandra Granlund och Cecilia
Lundell är ansvariga. Som medlem för 100kr kan du använda lokalen.
Vi har under året hyrt ut lokalen 10 gånger.
Styrelsen tackar för det engagemang som många medlemmar visat i sitt arbete
för att få till stånd så många trevliga arrangemang.
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