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Styrelsen har bestått av och konstituerat sig med Jan Stellinger (ordförande), Ingvar 
Svensson (kassör), Margareta Edvik (sekreterare) och ledamöterna Lennart 
Wihlborg, Ann-Margreth Nilsson, Morgan Nilsson samt Magnus Rygler. 
 
 
Under perioden, har 5 protokollförda styrelsesammanträden hållits.  
 
Arbetet har omfattat: 

o Arrangera Midsommarfirandet  
o Genomföra föreningens 50-årsjubileum 
o Bevaka ärenden som berör föreningens område  
o Sköta insamlingen till Sjöräddningen. 
o Skapa förutsättningar för en stabil, välskött och långsiktigt stabil utveckling av 

föreningen. 
o Söka personer som är intresserade av att hjälpa till i föreningens arbete. 

 
 
Noteringar från perioden: 

 
o Föreningens 50 årsjubileum blev mycket lyckad med en stor uppvisning av 

sjöräddningen, en storartad fest på Rökeriet, ett otroligt lotteri och flera 
aktiviteter. 

o Föreningen har ett högt medlemsantal, 187st (2010:202 st.) av ca. 325 
möjliga. Ambitionen är att nå en ännu större anslutning. 

o Föreningens ekonomi har utvecklats positivt under perioden. Balans- och 
resultaträkningen ligger på den nivån som styrelsen fastslagit och innebär en 
god likviditet. 

o Medlemsregistret har hållits aktuellt. 
o Sjöräddningen, Räddningsstation Yngsjö, har glädjande nog fått bidrag från 

oss medlemmar med över 13.000 kronor. 
o Sommarbrevet har delats ut i hela området i alla befintliga postlådor (alltså 

även till de som ännu inte är medlemmar). 
o En hemsida www.yngsjohvf.se har etablerats och kommer att löpande 

uppdateras. 
o Det traditionella Midsommarfirandet har genomförts. Dans, aktiviteter, bål och 

fyrverkeri uppskattades av många. 
o Föreningens två anslagstavlor har hållits aktuella för att sprida information 

löpande under året. 
o Postlådor, med promenadkartor, finns vid dessa. 



o Boulé-banan har varit i gott skick. Klot finns att låna vid kiosken, bangolfen. 
o Styrelsen har haft ambitionen att öka engagemanget för verksamheten och 

2013 års program innehåller ett flertal nya aktiviteter som vi hoppas skall 
uppskattas av medlemmarna. 

o Vi vill fortsatt jobba med att få fler att engagera sig och hjälpa med de olika 
aktiviteterna.  

o Styrelsen är vald till att även vara valberedning. Till ny styrelsemedlem 
föreslås Cecilia Olsson, som under 2012 med stor framgång haft ansvar för 
jubileumsaktiviteterna. 

  
 

Yngsjö den 1 juli 2013 
 

Styrelsen 


