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Verksamhetsberättelse 2014/2015
för Vindö-Överby Villaägareförening.
Styrelsens arbete
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 protokollförda styrelsemöten och 2
arbetsmöten.
Under verksamhetsåret avgick föreningens ordförande Göran Céwe i april och vice
ordförande Jacqueline Miura Daszak tog över ordförandeskapet.
Utöver normala förvaltningsfrågor har styrelsen under verksamhetsåret initierat en båtoch hamnutredning. Efter höstens medlemsfrågor och kritik har styrelsen arbetat med en
översyn av formalia.
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Ordförande
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
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Styrelseledamot
Styrelseledamot
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Suppleant
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Magnus Enbacka
Matts Gustavsson

Övriga förtroendeposter
Valberedning
Katarina Hagenblad,
Revisorer
Revisors suppleant

Marie Plyhr, sammankallande,
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Johan Aspenberg,
Helena Dyrssen
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Hamnansvariga
Köksviken
Per Eklund, Klas Eklund
Överby viken
Lars Erik Ulfvin, Arne Pettersson
Barnviken
Lasse Winblad, Janne Lagerström
(Fristående: Överby båtklubb Mikael Sondén, Anders Westkämper)
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Sommaren 2014 sägs vara en av de varmaste i mannaminne men det dröjde dock till
efter midsommar då värmen kom och den höll sedan i sig länge.
Midsommarafton genomfördes trots en osäker väderstart med rekord många
besökare och föreningens 214 av 233 möjliga medlemmar verkade ha mer än
dubblats för en dag.
Simskolan var fulltecknad och hölls under veckorna 29 och 30. Märta Landegren var
ansvarig simfröken med assistent Matilda Strandberg.
Sällskahuset hyrdes ut men tyvärr har styrelsen inte kunnat driva in hyran trots flera
påminnelser. Trots att klippning av fotbollsplanen liksom av tomten kring
Sällskahuset skall vara en del i uthyrningen klipptes de regelbundet av Arne
Pettersson.
Medlemmar ur föreningen har som tidigare år initierat ett antal loppisar och även
ponnyridning, Solvindans café har blivit en naturlig mötesplats. Från hamnarna med
sina nästan 100 båtplatser gick båtarna skytteltrafik med passagerare som ville
svalka sig och njuta av det fantastiska vädret.
Av de frågor som togs upp på förra årsmötet gällande hamnar och vikar kan nämnas
att styrelsen initierat en båtutredning för bättre kommunikation mellan hamnansvariga
i alla hamnar och med en strävan att ha ett gemensamt dokument för hamnarna för
att tillgodose alla medlemmars behov av båtplatser, badplatser, friluftsliv och
rekreation att presentera på årsmötet 2016.
Detta har föranlett styrelsen att lämna in proposition se Bilaga Propositioner 4/2
När hösten kom började Styrelsen planera för nästa års säsong men under årets
möten användes stor del av tiden till att svara på de 10-tal mejl från främst en person
med frågor och kritik på styrelsens agerande och formaliahantering. Det resulterade i
mindre tid för planering av trivselaktiviteter och våra marker men innebär
förhoppningsvis att föreningen från nu och framgent bättre skall ligga i fas med
gällande lagstiftning i det rent administrativa arbetet.
En av de frågor som varit uppe till diskussion har varit huruvida Styrelsen skall lämna
ut en lista på medlemmarnas mejladresser, en fråga där styrelsen reserverat sig tills
medlemsregistret blivit PUL-säkrat och alla som lämnat ut sina mejladresser godkänt
att den delas ut till vem som helst som vill ha den.
Styrelsen erbjöd möjligheten att ta del av den av i Lagen om ekonomiska föreningar
lagstadgade rätten till informationen , men erbjudandet avböjdes.
Detta har föranlett styrelsen att lämna in proposition gällande PUL se bilaga
Propositioner 4/3

Ekonomi
Beträffande föreningens ekonomi hänvisas till bifogad redovisning av resultat och
ställning per den 30 april 2015. Redovisningen har i år kompletterats med flera noter
för att medlemmar tydligare ska kunna att ta del av hur medlemsavgiften använts
under året. Bilaga 3

Underhållsplan
Under ett verksamhetsår sköts löpande underhåll av områden och marker, men för
att fånga även långsiktiga underhållsbehov har styrelsen fortsatt med arbetet med
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planering också över längre tid med en femårsplan för saker som sand till
badvikarna, underhåll av hopptorn och trampolin, målning av föreningsboden,
renovering av strandmöbler, grus till våra stigar etc..
Kostnaden för inköpt underhåll tenderar att öka varje år i takt med att färre
medlemmar har möjlighet eller vilja att avsätta tid till gemensamt arbete.
Se bifogad 5 års-plan bilaga 6/1

Hamnar / bad
Hamnkaptenerna utförde en uppmärkning av alla platser i Barnviken och Köksviken
vilka nu har tydliga siffror. Den av Arne Petterson och Lars-Erik Ulvin nyrenoverade
badflotten för Barnviken sjösattes under vårstäddagen och Överbyviken har
organiserat sig i en egen bryggförening. Under våren inspekterades: bryggan i
Långsjön som bör renoveras 2016, trampolinen som dömdes ut vilket ledde till inköp
av ny trampolin och hopptornet som befanns i gott skick.

Allmänningar
25/4-15 var det dags för årets Vårstäddag.
I mindre grupper genomfördes städarbete vid våra gemensamma bryggor och
badställen. Cirka 60 personer av våra medlemmar deltog och jobbade med underhåll
och städning, dagen avslutades med korvgrillning vid de olika stationerna sponsrad
av VÖV. Arne Petterson och Lars-Erik Ulvin hade under hösten renoverat och stärkt
bordet vid Barnviken och detta fanns på plats och användes genast till allas glädje!
Under året har styrelsen uppmärksammats på att två träd har fällts på föreningens
mark utan vår vetskap, det föranledde oss att under städdagen informera om att vi
skall vara aktsamma om vi hur vi röjer i våra områden och vad som är tillåtet på de
olika platserna.
Detta har föranlett styrelsen att lämna in proposition gällande utbildning och
information om våra allmänningar se Bilaga Propositioner 4/4

Stort tack till alla frivilliga som hjälp till under året!

Styrelsen genom Jacqueline Miura Daszak
Vindö den 23 Juli 2015

	
  

