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Årsmöte
Föreningen höll sitt årsmöte i Mercurgården 220320.
Förutom sedvanliga förhandlingar fick vi en presentation av SSRS av
deras representanter, Håkan Lundberg och Stefan Bengtsson.

Styrelsemöten
Vi har hållit 7 stycken styrelsemöten. Däremellan hålls digital kontakt
mellan styrelsen för uppdatering av händelser och pågående arbeten.
Styrelsen har inbördes en fördelning av uppgifter som finns före, mellan
och efter mötena samt under vår intensiva sommarsäsong.

Medlemsmöte



Inget medlemsmöte har hållits men information har skickats digitalt till
medlemmarna. Däremot gjordes på prov en loppmarknad för
medlemmar i hamnområdet. Styrelsen hade ordnat våffelförsäljning i
servicehuset. Antal loppisförsäljare var få då det var en regnig lördag
men stämningen var god och våfflorna såldes som om det var solsken.

Arbetsdagar
Två arbetsdagar med arbete och gemenskap kring arbete och mat har
genomförts. Vi har förändrat gruppindelningen av medlemmar för
deltagande i arbetsdagarna. Vi har nu fem grupper istället för fyra. Det
innebär att medlemmen kallas mindre ofta. Den som kallades på hösten
2022 kommer att kallas nästa gång på våren 2025. Det innebär att alla
kommer att få vara med på arbetsdag på höst och på vår men med 2 år
emellan.

Utveckling av föreningen och anläggningen
● Fortsatt Förbättringar av markytorna för uppställningsplatser samt

tydligare uppmärkning av uppställda objekt
● Vi arbetar för en utökning av ställplatser för husvagn och husbilar.
● Arbete med att upplåta ytor bakom stora båthus till utökat arrende

för husägarna.
● Arbete med informationsförbättring inom området.
● Arbete med förenkling av betalningar för utländska besökare.
● Utökat utbud av försäljning i servicehuset.
● Loppis för medlemmar.

Slutord
Vår Förening och anläggning fungerar bra  men vi ser en
utvecklingspotential på området framförallt i utnyttjandet på land såsom
uppställningsplatser för husbilar och husvagnar som har fungerat året
om.
Vi har fungerande kösystem och vakt organisation och tackar de
ansvariga för det. Dessutom har vi medlemmar som ställer upp med
gräsklippning och de som underhåller grillplatser på området. Tack!



Att sitta i styrelsen är ett arbete som görs tillsammans med andra och
som fler kan och törs prova på. Inom styrelsen finns de som utför mycket
praktiskt arbete såsom underhåll och de som ser till att trivselfaktorn
inom området höjs,dokumenterare, ansvarstagande, samt den som
kollar att allt ryms inom budget  och det tackar vi för att ni har valt in oss
i.
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