Verksamhetsberättelse 2021 avseende Gåsholma stugförening
Verksamheten inom Gåsholma stugförening har under året följt gängse rutiner.
Stugföreningens styrelse har under året haft fem styrelsemöten Samtliga möten är
protokollförda. Två stående aktiviteter brukar genomföras men på grund av rådande
pandemi så genomfördes inte i år heller någon Midsommarfest men väl en
Surströmmingsfest. Levande musik levererades på Surströmmingsfesten vår egen trubadur
Gunnar Wallman
•
•

Midsommar Firades i stillhet på grund av pandemi
Surströmming Gunnar Wallman ”Gåsholmas egen trubadur”. Äntligen ett ljus i
mörkret. Restriktioner iakttogs med men allt förlöpte väl. Inga nya fall av smitta
rapporterade.

Det förändrade upplägget med trubadur på Surströmmingsfesten har även år givit ett
nettotillskott till föreningen. En viktig aktivitet genomförs regelbundet varje år. Inför
Midsommar efter föreningens årsmöte städas och underhålls festområdet. Här är det många
som brukar ställa upp. I anslutning till städdagen serveras även en lättare måltid. Styrelsen
uppmanar alla att delta så att vi håller festområdet snyggt o städat. Vad gäller investeringar
så har vi i Festområdet numera ett gym. Vi kan nu även kunnat ta emot betalningar via
uppkoppling mot internet. Ett välkommet alternativ som underlättar hanteringen med
betalningar för gäster utifrån.
I år lämnade vår enda fest ett överskott Föreningens ekonomi är stabil och ytterligare
information avseende stugföreningens ekonomi redovisas på det traditionella årsmötet av
föreningens kassör.
En ny aktivitet genomfördes av Anna Wilund med gympapass i anslutning till Dansbanan för
alla morgonpigga. Ett bra o populärt initiativ som vi hoppas att det blir en fortsättning på
även kommande år.
Hemsidan gasholma.se sköts föredömligt och att notera är att hemsidan lockar fler o fler
besökare Det ligger i allas intresse att bistå med material till hemsidan. Detta för att fler ska
få ta del av Gåsholma och stugföreningens aktiviteter. Notabelt är även att två av husen bytt
ägare och vi hälsar både familjen Björnsson och familjen Eriksson välkomna.
Vi ser alla fram mot ett år pandemi utan restriktioner med våra traditionella fester.
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