Verksamhetsberättelse för år 2016.
Styrelsen har bestått av 5 ledamöter: Lars-Olov Ängerfors (ordförande), Göran Östh
(sekreterare), Christina Persson (kassör, adjungerad), Klas-Göran Björkqvist, Seppo Kakko,
Axel Thunell och Margareta Östh (styrelsesuppleant)
Bygdegårdssektionen: Jan-Erik Persson och Alf Eriksson
Föreningen har haft 58 betalande medlemmar.
Protokollförda styrelsemöten har hållits vi 13 tillfällen och dessutom ett antal informella
kontakter styrelsen emellan.
Föreningen har tillhört Hembygdsförbundet Heimbygda.
Föreningen har medverkat i turistguiden SommarMagazinet.
Föreningen är medlem i Visit Sveg.

Bygdegården
• Bygdegården har varit uthyrd vid 36 tillfällen. Dessutom har huset använts vid
föreningens egna sammankomster och arrangemang 24 gånger.
• Grindstugan i parken har uthyrts vid 19 tillfällen.
• Tvätt och dusch har använts flitigt av både turister och boende.
• 3 musikcaféer har arrangerats. (se nedan)
• Under året har Bygdegården haft en vaktmästare, Gudrun Persson, anställd ca. 15 timmar
per månad. I övrigt har verksamheten bedrivits med ideell arbetskraft.
• Nödvändigt underhåll på fastigheten har utförts.
• Fika har sålts till föreningar som hyrt bygdegården vid 4 tillfällen.

Övriga verksamheter under 2016









Loppis och div. aktiviteter under Linselldagen (Se bilaga) Orkar vi med att ordna det
varje år? Det är ju inte bara dagen som gäller. För- och efterarbetet tar också ett
antal dagar. Vi bjöd funktionärer på surströmming till självkostnadspris.
Hemsidan sköts av Göran. Besökare under året: 108205 st enl. statistik.
Vi ordnar så att badet vid Linsellsjön ser snyggt och inbjudande ut. Ansvarar för
dasset vid badet. Kostnad dasstömning samt obl.avgift: 2253 kr!
Vi har försökt att ordna ”bygrillning” under sommaren. Inte många kommer, men vi
fortsätter till sommaren.
Skötsel av bangolfen. (Banorna är inte i bra skick). Affären sköter uthyrning av
klubbor och bollar. Ingen inkomst av det.
Hundlatriner sköts av Byalaget. (Classe och Göran)
Naturreservatet (Linsellborren båda sidorna upp till Ransjöforsen) sköts av
föreningen med ett bidrag från Länsstyrelsen. (skräp, ved vid vindskydd, foldrar mm).









Ansvarar för Flottningsmuséet. Intresserade tar kontakt för visning. Några
hundralappar i inkomst
Motionsbingo under sommaren tillsammans med Linsells Livs. 1900 kr i inkomst.
Friluftsgustjänst har hållits under sommaren vid Flottningsmuséet.
Vävstugan har varit i gång, en dag i veckan, för de som önskat väva eller handarbeta.
Bygdegården har fått nytt tak över entrén, Bygdepeng ca 75000 kr. Ytterligare en
luftvärmepump är i gång: 22000 kr. Kylskåp till grindstugan som hyrs ut: 2000 kr.
Vi har lämnat ett bidrag till skyltning av vandringsleder.
Initiativ har tagits till bymöte med övriga föreningar i byn.

Programrådets verksamhet 2016
Programrådet har haft 7 möten. Det har arrangerats 3 musikcaféer med: Janne
Krantz/Bengan Jansson, Lasse Sigfridsson och The Mule Skinner Band
Lotteriansvariga har sålt lotter, som med skänkta vinster gav ett bra överskott.
Arrangemangen samlade ca. 360 besökare.
Programrådet har även ansvarat för Loppis under Linsell-dagen.
Barbro Strand
Tommy Wetterstrand
Karin Sundström
Clas-Göran Bjorkqvist Gudrun Persson
Lars-Olov Ängerfors

Styrelsens verksamhetsplan för 2017.
• Arbeta för att öka föreningens intäkter med målet ett nollresultat.
• Marknadsföring på hemsidan av Bygdegården för att öka uthyrningen.
• Fortsätta med publikarrangemang i samma utsträckning som under fjolåret.
• Arbeta för någon form av arrangemang under sommaren.
• Fortsatt skötsel av Naturreservatet och guidning av Flottningsmuséet.
• Verka för att Linsells hemsida bibehåller samma höga kvalité som tidigare.
• Se till att löpande underhåll av fastigheten genomförs bl.a målning av uthus.
• I övrigt stödja föreningens sektioner som gjort ett gott arbete under 2016 till fortsatt
aktivitet.
• Översyn av bangolfen.
• Översyn av taket på Borrkasern.
Tätning av ventilationshuv på Bygdegården.

Slutligen vill styrelsen tacka alla som på något sätt under året
bidragit till föreningens verksamhet!

