Verksamhetsberättelse 2018
Summering av Stranda Vandrarförenings verksamhet och aktiviteter under år 2018
Föreningen har glädjande nog under året fått elva nya medlemmar och antalet medlemmar är nu 79.
Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter:
Ordförande: Anita Tegnemo
Övriga ledamöter: Lena Högström, Carl-Axel Johansson, Kerstin Lönnbom,
Ingvar Palmman, Kurt Pettersson och Alf Sjöberg
Styrelsesuppleanter: Eva Johansson och Jan Tegnemo
Möten
Styrelsen har under året hållit sex protokollförda möten, exkl. årsmötet. Förutom planering av vandrarprogram,
BÖDA-helg, Loppis och julfest, har styrelsen fortsatt arbeta med att marknadsföra föreningen, i syfte att få med
fler vandrare, som kan tänka sig att bli medlemmar.
Söndagsvandringar
Föreningen har under året ordnat tretton interna söndagsvandringar och under dessa vandringar har totalt 242
personer deltagit, vilket innebär ett snitt på närmare nitton vandrare per tillfälle. Årets inteckning i
vandringspriset togs av Iréne Cornelius.
BÖDA-helg
På initiativ av Carl-Axel Johansson ordnades en helg på Böda Kronocamping för föreningens medlemmar.
Gemensamma vandringar i området genomfördes och på lördagen var det grillkväll under gemytliga former.
Evenemanget uppskattades mycket av dem som slutit upp och på förfrågan, ser man gärna ett liknande
arrangemang kommande år.
Utträde ur SFF och utrymning av lokaler
Styrelsen har under året avslutat sitt medlemskap i SFF, eftersom vi inte längre anordnar någon nationell
vandring. Likaså har lokalen i föreningshuset sagts upp och lämnats. För att underlätta tömningen av lokalerna,
hölls loppis under höstmarknaden och en hel del material och inredning såldes, vilket förstärkte kassan.
Julfest
Som avslutning på verksamhetsåret bjöds samtliga medlemmar in till den traditionsenliga julfesten, i år den 7
december. Liksom föregående år hölls festen i PRO-gården i Ålem och drygt 30 medlemmar kom för att umgås,
äta gröt och skinksmörgås och lyssna på intressant föredrag. Håkan Knutsson visade bilder och kåserade. Under
kvällen fanns också lotterier, med skänkta vinster.
Innan det avslutande kaffet, hölls dragning i det lite större Höstlotteriet, med 15 vinster. Där har lottlistor varit
ute hos medlemmarna, för försäljning. Allra sist premierades den som deltagit flest gånger under årets
söndagsvandringar, med en inteckning i vandringspriset.
Verksamhetsåret är till ända och ett nytt vandrarprogram ligger klart för nya söndagsvandringar.
Styrelsen vill tacka alla medlemmar, som bidrar till att vi får se nya vyer och platser och till alla som deltar vid
våra olika vandringar. Styrelsen vill också tacka för visat förtroende under det gångna året och hoppas på ett
nytt fint vandrarår med god uppslutning.
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