Verksamhetsberättelse 2021
Summering av Stranda Vandrarförenings verksamhet och aktiviteter under år 2021
Föreningen har glädjande nog åter fått nya medlemmar och antalet var i slutet av december 94.
Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter:
Ordförande: Anita Tegnemo
Övriga ledamöter: Lena Högström, Carl-Axel Johansson, Kenneth Karlsson, Kerstin Lönnbom,
Ingvar Palmman och Jan Tegnemo
Styrelsesuppleanter: Gun Lejdel och Eva Johansson
Möten
Styrelsen har under året hållit fyra protokollförda möten, exkl. årsmötet. Två styrelsemöten har ställts in och årsmötet försköts
till augusti, allt på grund av pandemin, Covid-19.
Förutom planering av vandrarprogram, och BÖDA-helg har styrelsen fortsatt arbeta med att marknadsföra föreningen, i syfte att
få med fler vandrare, som kan tänka sig att bli medlemmar. Hemsidan uppdateras regelbundet.
Söndagsvandringar
Föreningen har under året ordnat elva interna söndagsvandringar, varav två i maj blev inställda på grund av Covid-19-läget.
Under övriga vandringar har totalt 225 personer deltagit, vilket innebär ett snitt på 25 vandrare per tillfälle. En ökning med
5/tillfälle sen förra året. Vi har upplevt att utomhusverksamhet uppskattas. Vi går och intar även fika med föreskrivet avstånd.
Populärast i år var vandringen den 14 november vid Nygård med 36 deltagare.
Böda-helg med 30-årsjubileum.
För fjärde året ordnades en helg på Böda Kronocamping för föreningens medlemmar. Detta år deltog 37 personer, de flesta
medlemmar, men även anhöriga välkomnades.
Gemensamma vandringar i området genomfördes och på lördagen ordnades jubileumsmiddag. Föreningen firar i år 30 år sen
starten och därför bjöds samtliga närvarande på grilltallrik och bröd, samt kaffe och kaka.
Även 2022 kommer Bödahelg att ordnas. Stugor är redan bokade.
Tipspromenad
Under kommunens hållbarhetsvecka i oktober, ordnade föreningen tipspromenad på Oknö, i syfte att marknadsföra vår
verksamhet. Tyvärr blev det skralt deltagande, så detta evenemang kommer vi inte att lägga energi på fler gånger. Däremot
finns tankar på att använda tipsfrågorna vid något annat lämpligt tillfälle.
Julfest
Efter ett års uppehåll ordnades åter julfest för föreningens medlemmar i PRO-gården i Ålem. Inget höstlotteri hade sålts detta
år, men lotteri med fina skänkta vinster, såldes under kvällen. Gröt och skinksmörgås serverades liksom fika med lussebullar. De
inbjudna, som satt i smågrupper funderade också över kluring kring julmat och ordförande berättade och visade bilder från resa
längs Transsibiriska järnvägen. Årets inteckning som flitigaste vandrare togs av Jan Tegnemo, som får inneha tenntallriken tills
nästa år.
Tack!
Styrelsen vill tacka alla medlemmar, som bidrar till att vi får se nya vyer och platser och även alla som deltar vid våra olika
vandringar. Styrelsen vill också tacka för visat förtroende under det gångna året och hoppas på att även vi även detta vandrarår
får nya medlemmar och har god uppslutning på våra vandringar.
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