Hudiksvall

1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av mötesordförande
4. Val av mötessekreterare
5. Fråga om mötets behöriga utlysande
6. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
7. Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017
8. Förvaltningsberättelse för Friluftsfrämjandet Hudiksvall verksamhetsåret 2017
9. Förvaltningsberättelse för Hedebackens vänners senaste verksamhetsår
10. Revisionsberättelse för båda föreningarna
11. Fastställa årsredovisningen
12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelserna i båda föreningarna
13. Frågor som hänskjutits till årsmötet av styrelsen samt förslag som ställts av
medlemmar
14. Verksamhetsplan och budget för 2018
15. Bestämmande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen
16. Val på ett år av ordförande för föreningen
17. Val på 2 år av halva antalet styrelseledamöter
18. Val på ett år av suppleanter
19. Val på ett år av 2 revisorer jämte 2 personliga suppleanter
20. Val av representanter till Hedebackens Vänner
21. Val av valberedning
22. Val av 3 ombud jämte 3 ersättare till regionstämman – Falun 21-22 april
23. Övriga frågor
24. Mötets avslutande

Kallelse till årsmötet 2018 03 12

Rubrik
Årsmöte Friluftsfrämjandet Hudiksvall Måndag 12 mars 2018 kl. 18.00
Text

Härmed kallas du som medlem i Friluftsfrämjandet till
Årsmöte Måndag 12 mars 2018 kl. 18.00 i Hedestugan
Program:
Årsmötesförhandlingar
Fika.
Regionens verksamhetsutvecklare Ulrika Hermansson, talar om nya verksamheter och
försäkringsfrågor.
Vi redovisar våra idéer om nya aktiviteter familjemulle och snöskovandring
Årsmöteshandlingar (föredragningslista, verksamhetsberättelse och verksamhetsplan) kan laddas ner
om du följer bifogade länk. Förslag till budget delas ut vid årsmötet.
Välkomna!
För styrelsen/Ragnar Sidenvall

Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Hudiksvall 2017-01-01 – 2017-12-31
Organisationsnummer 887500-2431
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Medlemsstatistik

Lokalavdelningen hade 2017-09-30 360 medlemmar
(mot 390 den 2016-09-30)

Styrelsen
Styrelsen har under gångna året haft sex protokollförda sammanträden.
Följande utgör en sammanfattning av gångna årets arbete inom olika områden.
Medlemmar
Tråkigt nog noterar vi en minskning på 30 medlemmar från föregående verksamhetsår,
2017-09-30 360 medlemmar, en minskning från 390 året tidigare. Främjandet Hudiksvall
ligger på 6:e plats i Region Mitt, där det totalt finns 53 avdelningar!
Styrelsen har haft många funderingar över framtiden, vi har diskuterat hur vi når ut till
medlemmarna, många saknar mail-adresser, ett par insatser har därför varit att kontakta dem
som inte angivit sina mail-adresser. Vi har arbetat att stärka hemsidan genom att utbilda flera
web-redaktörer för att kunna hålla hemsidan aktuell och intressant. Ett speciellt tack riktar vi
till Agneta Lindskog och Maria Puranen för deras arbete med Face book.
Hedestugan
Under hösten har frivilliga under ledning av Anders Biving renoverat delar av Hedestugan: I
köket har väggar målats, ny golvbeläggning, nya arbetsbänkar, ny spis och nya skåpluckor
installerats. Vi uppfattar att kök och servering nu fyller alla uppställda krav. I angränsande
rummet har taket målats och nya lampor monterats över borden.
Se även rapporten från Hedebackens vänner.
Aktiviteter
Styrelsen vill berömma det fina och engagerade arbete som görs i våra sektioner
långfärdskridskor, kajak samt motion och gemenskap.
Se deras separata verksamhetsberättelser!
Vi har länge försökt få igång mulleverksamheten. I april 2018 kommer Region Mitt ha
utbildning i Hudiksvall riktad mot förskolan, Skogsmulle i förskolan. Under hösten 2017 har
en ledare utbildats i Skogsmulleverksamhet med förhoppningen att under 2018 kunna starta
med Familjemulle-verksamhet, 2-3 träffar varje termin.
Vi har också planerat att försöka börja med snöskovandringar efter initiativ från främjarna i
Härnösand, i första hand med utbildning av ledare och inköp av snöskor.
Styrelsen anordnade en utflyktsdag för tjugotalet medlemmar i början av hösten, en planerad
tur till ön Gran fick ställas in, i stället besökte vi repslageriet Handslaget, Kvarnmon i
Jättendal, hamnmuseet i Mellanfjädern och Vattingmalarnas naturreservat söder om
Norrfjärden, omsorgsfullt guidade av Hans Bovin.
Under våren 2017 hade styrelsen på inititativ från regionen samtal med Friluftsfrämjandet i
Söderhamn för att diskutera samarbete och ev samgående. Efter diskussion med våra olika
sektionerna och i styrelsen har vi beslutat att säga nej till ett samgående.

En stor grupp främjare samlades till höstens avslutning med julgröt med rapport från
Kajaksektionens resa till Shetlandsöarna i juni, där Hans Bovin visade bilder av öns säregna
natur på land och till havs.
Föreningens ekonomi är god, en del av sparade medel har enligt budgeten använts för
upprustningen av Hedestugan. Alla de budgeterade medlen har dock inte använts utan önskar
styrelsen att de för över till kommande års budget. Alla ledare har under året utrustats med
jacka i främjandets blå färg och emblem.
En osäkerhet för framtiden är förråd för kajakerna, där en omstrukturering av hamnområdet
om några år kan göra att vi måste hitta nya lokaler.

Avdelningarnas verksamhetsberättelser
Knytte och Mulle 2017
Vi har ställt upp med Mullebesök och hjälpt till med inköp av märken för barn på ett par av
förskolorna och Ur och skur dagis. Föreningen gjorde också en uppvaktning på Ur och Skur
dagis i samband med Friluftsfrämjandets 125 års jubileum.
Långfärdsskridskogrenen 2017
Siffror inom parentes är från 2016
Under kalenderåret 2017 genomfördes 7 (9) ledarledda turer. Egentligen är ju
långfärdsskridskogrenens verksamhetstid höst 2016/vår 2017. Om man ser till denna
tidsperiod genomfördes 13 (14) ledarledda turer.
Skridskosäsongen våren 2017 började redan 3/1 med en gemensam tur med Arbrå FF på
Tevsjön. Sedan under våren genomfördes 5 turer, med flera rekturer däremellan, innan vi var
tvungna att stänga för säsongen redan efter det som blev sista turen den 19/2 (24/1).
Turen den 8 januari 2017 genomfördes med en tyst minut för Lars Swartling som gick bort
dagen innan. Lars, som organiserade lokalavdelningens långfärdsskridskoåkning från början,
var ledare för långfärdsskridskogrenen i omkring 25 år.
På Håckstaviken fanns under säsongen en plogad bana på ca 3 km som utnyttjades av flera
långfärdsskridskoåkare. På Glysis och Camp Igge finns 400-meterbanor som prövas för
åkträning av långfärdsskridskoåkare.
I februari 2017 var en av skridskokurserna ute på havsis och i november 2017 var en annan av
skridskokurserna ute på Storyan. Omkring 20 personer håller på att avsluta säsongens kurser
under förutsättning att vi hittar is för övningar. Hittar vi inte is för dessa deltagare nu så
skjuter vi på övningarna till hösten 2018. Ytterligare några personer står på kölista för
skridskokurs under 2018.

En köledarutbildning genomfördes under en kväll i Hedestugan med två erfarna skridskoåkare
som deltagare. Avsikten med att utbilda köledare är dels att eventuellt kunna genomföra olika
åkgrupper under samma dag och dels att avlasta antalet ledarhelger för ledarna. Dessutom är
avsikten att generera fler ledare genom att köledarna först prövar på att vara köledare någon
eller några säsonger.
Under ledarmötet hösten 2017 bestämdes att varannan genomförd ledarledd tur skulle vara en
tur för åkgrupp 6. Detta för att locka fler deltagare till turerna genom att köra kortare turer
med något långsammare fart.
Långfärdsskridskogrenen har nu 7 utbildade ledare och två köledare. Grenen behöver fler
ledare och som många tidigare år diskuteras hur vi ska få fler att leda turer. Ledarkurser
genomförs av Friluftsfrämjandet region Mitt varje år.
I mars 2017 genomfördes en ledardag på Mössön för skridskoledarna. Dock utan is. Men vi
torrövade åkteknik på en brygga, drack kaffe på ett berg med utsikt över isfritt vatten, badade
bastu med dopp i isfritt vatten och åt sedan god mat i marsskymningen.
I januari deltog en ledare i en kurs i Falun med fokus på åkteknik. I november deltog två
ledare i Skridskonätets Iskongress på Lidingö som hålls vartannat år.
Skridskosäsongen hösten 2017 startade ungefär samma tid som året innan med tur på Stor
Yan den 26/11 (20/11) och premiärrekning av undertecknad på Rossjön den 16/11 (14/11).
Men därefter var det omöjliga förhållanden och vi kunde inte genomföra någon mer tur under
hösten.
Isnytt sänds ut till medlemmar, som bockat för långfärdsskridsko som intresse, i
lokalföreningen samt några grannföreningar via Friluftsfrämjandets e-postfunktion. Isnytt
sänds ut varje lördag under skridskosäsongen. Telefonsvararservicen med turinfo och isläge är
tillgänglig på telefonnummer 072-50 128 50. Under 2017 har 7 Isnytt sänts ut tillsammans
med meddelande på telefonsvararen att det blir ledarledd tur. Ytterligare flera Isnytt har gått ut
med meddelande att turen är inställd. Under de 7 (9) ledarledda turerna år 2017, deltog 69
(93) personer inklusive ledare, dvs. ca 10 (10) personer per tur i genomsnitt. Totalt åkte man
161 km (214), dvs ca 23 km/tur (24) i genomsnitt. Förutom de ledarledda turerna gjorde
skridskoledarna 5 rekognoseringsturer inför turerna. Dessutom genomfördes ett flertal andra
rekognoseringsturer för att få en bild av aktuellt isläge i området.
Årets skridskosäsong har erbjudit få ledarledda turer och med det följer att antalet deltagare
totalt varit få. Det tidiga slutet på vårsäsongen redan i februari 2017 samt omöjliga
förhållanden under hösten 2017 är orsaken till det.
Slutligen tack till alla långfärdsskridskoledare som hjälper till på rekturer, ledarledda turer,
skriver Isnytt, talar in meddelanden på telefonsvararen, skriver färdrapport på skridskonätet,
mm.
Hans Bovin, grenledare långfärdsskridsko

Kajakgrenen 2017
Verksamhetsåret inleddes tyvärr med en väldigt tråkig nyhet i och med att vår mycket
uppskattade vän och ledarkollega Lars Swartling gick bort efter en viss tids sjukdom.
Under det gångna året har kajakgrenen återigen genomfört flera traditionsenliga och
uppskattade aktiviteter. Totalt antal deltagare under den gångna säsongen är lite större jämfört
med under 2016.
Fyra söndagskvällar under våren genomfördes även i år kursen i säkerhet och teknik i
Hudiksvalls badhus i samarbete med Studiefrämjandet.
Vår utomhusverksamhet sträckte sig från 18 maj till 2 december. Vi hade 21 paddelaktiviteter
(20 st år 2016, 18 st år 2015 och 23 st år 2014) och totalt deltog 231 personer (216 st år 2016,
202 st år 2015 och ca 300 st år 2014).

År

2014

2015

2016

2017

Paddelaktiviteter totalt

23

18

20

21

Deltagare totalt

300

202

216

231

Antal torsdagspaddlingar

16

13

15

14

12

13

16

13

Deltagare genomsnitt

Torsdagspaddlingar genomfördes 14 gånger (15 ggr år 2016, 13 ggr år 2015 och 16 ggr år
2014) med i genomsnitt 13 deltagare per tur (12 st år 2016, 13 st år 2015 och 16 st år 2014)
och några gånger var kajakgrenens alla uthyrningskajaker bokade. Det innebar att vi på dessa
torsdagskvällar paddlade totalt cirka 185 mil i skärgården kring Hudiksvall med
Hudiksvallsbor, turister och andra intresserade.
Två torsdagspaddlingar blev inställda p.g.a. få deltagare, vilket i sin tur sannolikt berodde på
dåligt väder.
Kristi Himmelsfärdshelgen genomfördes en paddling söder om Gräsö. De sju deltagarna
utgick från Äspskäret. Övernattningar skedde på Stackskäret, Bodskäret och Orrören/Fårön.
Ön Rävsten besöktes i samband med bastubad en eftermiddag.
På nationaldagen genomfördes en kurspaddling för de som gått kurs i badhuset under den
gångna våren. Tre ledare och fem kursdeltagare paddlade runt Tunaolmen med start och mål
vid Långrävelsberget.
Under en vecka i mitten av juni besöktes Shetlandsöarna av sex paddlare från

lokalavdelningen. Fyra dagar genomfördes spektakulära paddlingar under kunnig ledning av
guiden Angus. Två dagar ägnades åt bl a fågelskådning och vandring. Övernattning skedde i
en hyrd lägenhet i utkanten av Lerwick.
Gourmetpaddlingen återkom i år, men tyvärr med bara två deltagare. Den genomfördes 29-30
juli och övernattningen skedde på Innerstön.
Veckopaddling genomfördes 14-18 augusti i delar av Stockholms mellersta skärgård med
vandrarhemmet på Stora Kalholmen som bas. Åtta deltagare. Start och mål vid Åsättra brygga
på Ljusterö. Bland annat besöktes Husarö, Finnhamn och Möja. Sammanlagt 83 km paddling.
Avslutningspaddlingen 9-10 september blev en övernattningstur till vandrarhemmet på
Rönnskär i Söderhamns skärgård. Start och mål vid Stenö båtklubb vilket innebar totalt 17 km
paddling. På lördagen blev det bastu, middag med bl a surströmming och därefter bildvisning.
Nio st paddlade och en deltagare åkte taxibåt.
I år deltog ingen paddlare från Hudiksvall vid Havskajakens dag i Stockholm, sista helgen i
oktober – dels på grund av ombyggnationer vid Slussen, men framför allt eftersom
arrangemanget har ändrat karaktär och inte längre genomförs som en organiserad aktivitet.
Preliminär plan är att kajakgrenen i Hudiksvall istället genomför en paddling i delar av
centrala Stockholm i maj 2018.
Adventspaddlingen utgick från gamla ångbåtsbryggan i Saltvik. Lunchstopp med en
värmande brasa genomfördes på Käringön. Nio deltagare och 10 km paddling.
Efter paddlingen blev det samling hos Marianne Kockum med glögg, bastu, bad i kar och
isvak samt avslutningsvis middag i form av knytkalas.
Kajakledarna: Gruppen består av cirka 20 stycken ledare. Nytillskott är välkommet och vi
fortsätter att verka för och hoppas på en successiv föryngring. Med alla våra aktiviteter och
med kajakuthyrningen har ledarna återigen gjort en stor insats under året.
Ledarutbildning: I början av året utnyttjade några ledare möjligheten till övningar i Delsbo
simhall. I februari hölls en föreläsning om hypotermi. Kursplanering och avrostning för
ledargruppen genomfördes i Hudiksvalls badhus i mars. En blivande ledare har deltagit i
första delen av steg 1-kurs för kajakledare.
Under våren genomfördes en arbetskväll för att gå igenom och rusta våra kajaker inför
säsongen. Sett över en flerårsperiod fortsätter vi också att successivt byta ut våra tio kajaker.
Avslutningsvis ett stort tack till alla er som hjälpt till under det gångna året. Ett extra stort
tack till Karin som ekonomiansvarig, Lasse som förrådsansvarig, Ove som
utbildningsansvarig, Lennart som sekreterare och Henrik som ansvarig för hemsidan.
Mats Nordgren

Motion och gemenskap, verksamhetsåret 2017
Under det gångna verksamhetsåret har denna gren inom Friluftsfrämjandet traditionsenligt
genomfört 10 onsdagspromenader under våren respektive hösten. Arbetsgruppen har bestått
av Inger Lundgren, veteranen i ledningsgruppen, tillsammans med de nya medlemmar som
kom med november 2016: Ragnar Sidenvall, Anders Biving. Lennart Juhlin, Lars Almberg
och Karin Ekberg.
Onsdagsvandringarna började hösten 1991 under ledning av Sven Lindholm, Tage Pettersson
och Tage Johansson. Målet har varit Hedestugan alternativt något företag eller någon
organisation eller verksamhet "ute i samhället". Femtiotalet personer deltog under våren (50)
och hösten (57), i snitt 22 personer per vandring. En vecka i februari bemannade vi
serveringen i Hedestugan, då Hedebacken var igång.
Träffar i Hedestugan under våren
I Hedestugan har vi under våren fått träffa och samtala med följande personer:
 Stadsarkitekt Christina Englund informerade om vad som var på gång i Hudiksvall.
 Scenplats Hudiksvall med Ulrika Beijer och Cia Olsson inspirerade oss genom att
berätta om förarbetet och historien bakom föreställningen Ett bloss i natten.
 Enhetscheferna Karin och Madelene informerade om kommunens dagliga verksamhet
för personer med funktionsnedsättning.
 Madelene och Karin från Arbetsförmedlingen, berättade vad Af kan hjälpa
arbetssökande med.
 Avslutning med grillning, tipspromenad, samtal och trevligheter.

Besök under våren
Under våren besökte vi också fem olika verksamheter:
 Leimirhuset vid Strandpromenaden, där Ola Engman berättade om sina två
verksamheter Ohappa och Except.
 Hexatronic, där vi guidades genom anläggningen
uppdelade i tre gruppen med var sin guide.
 Delsbo Candle. Vi blev visade runt och fick svar på
våra frågor, bland annat om miljömärkningen,
Svanen.
 Hudiksvalls teater. Christer Nilsson berättade om
teatern och dess historia.
 Håstaholmen. Stig-Lennart Persson berättade om
dagens skogsvård.
Träffar i Hedestugan under hösten
Vid höstens träffar i Hedestugan har vi mött och informerats av
 Lasse Hedlund berättade om sitt liv som polis.
 Åke Hammarstedt presenterade August Palm och hans besök i Hudiksvall.

 Var rädd om dina fötter! Lena "Fotlena" Jonsson, informerade om hur vi bäst ska ta
hand om våra fötter.
 Julavslutning med Hudiksvalls spelmansklubb, ett mycket uppskattat inslag.
Vi har besökt sex olika mål under hösten:
 Stads/konstvandring med Lars Berglund, Hälsinglands museum.
 Kommunhuset, där stadsarkitekten Christina Englund återkom med byggplanerna för
Hudiksvall, denna gång med tekniken på sin sida!
 Friggesunds plantskola. Roger Larm guidade.
 Gamla fängelset. Carina Kudal Kjellander visade runt och Lasse Almberg berättade
om tiden då fängelset var ett fängelse.
 Aktivitetsfabriken under Henrik Fredrikssons ledning.
 Kommunhuset. Ekonomikontoret informerade om kommunens budget, som
traditionen bjuder!

Varmt tack till alla i grenledningen som ordnat så fina program genom åren!
Onsdagsgruppen/Ragnar Sidenvall

Hedebackens vänner - verksamheten 2017
Styrelsen höll under året 9 protokollförda möten. 1 st ägar/planeringsmöten hölls med
styrelserna för FF och HA.
Stugkommitten har fortsatt sitt arbete på ett utmärkt sätt. Renoveringen av köket (etapp1)
kunde påbörjas och genomföras tack vare ekonomiskt bidrag från FF Hudiksvall. En tredje ny
snökanon kunde anskaffas tack vare ekonomiskt bidrag från HA. Därigenom sparades in en
årshyra.
Under året har följande övriga samarbeten utkristalliserats:
Skoterklubben ”Lokatten” hyr utrymme och uppställningsplats för container.
Projekt ”Skogen” (tekniska/kommunen) hjälper oss med pistning, flyttning av snökanoner, att
köra backen vid skolornas friluftsdagar samt vardagar sportlovet. De sköter även uppsättning
och nedtagning samt flyttning av byglar, underhåll av byglar, grillved och en del röjning.
Projekt ”RT” (arbetsmarknadsenheten) är det nya projektet som hyr Hedestugan som bas för
sin verksamhet och skall hjälpa oss med skötsel och visst underhåll av anläggningen. Peter
Åkerström har anställts som arbetsledare. Verksamheten inriktar sig mot skolornas
fritidsverksamhet. De kommer även att hjälpa till med serveringen vardagar under sportlovet.
Peter är även ansvarig för ” Teamworkprojektet (TW)” inom skolan som tagit fart. Under
hösten har ca 40 träningstillfällen genomförts. Avtalsdiskussioner pågår.
Vi har genomfört ett antal arbetsdagar med underhåll i backen. Ekonomin för säsongen 2017
var mindre bra. Intäkterna för 2017 var 227 000 kr jämfört med 2016 375 000kr och 2015 280
000kr. Backen öppnade för säsongen 17/1 2017 och stängdes för allmänheten 26/3. Detta var
lika som 2016. Problemet var att det fanns nästan ingen snö utanför pistat område vilket
medförde att ungdomarna ej kom i samma utsträckning som tidigare år.
Sammanlagt 9 friluftsdagar bokades av skolorna inom Hudiksvalls kommun Som vanligt har
ett stort antal timmar nedlagts av föreningarnas medlemmar till snötillverkning, drift av liften
samt serveringen. Dessutom har ett stort antal timmar tillkommit genom renoveringsarbetet av
köket.
Styrelsen riktar ett stort tack till alla som hjälpt till och möjliggjort att anläggningen kunnat
drivas i den omfattning som skett.
Styrelsen för Hedebackens Vänner/C-G Ekroth 2018 02 18.

Studiefrämjandet
Kontaktperson har varit Lasse Almberg samtidigt som varje sektion haft täta och givande
kontakter med dess ansvariga Sylvia Gutierrez.

Regionstämma och Årsstämma.
Vid årets Regionstämma var inte vår avdelning representerad. Hans Levander är ledamot i
regionstyrelsen.

Styrelsens slutord
De olika sektionerna och Hedebackens vänner har gjort ett bra arbete under gångna
verksamhetsåret.
Styrelsen har upplevt en glädje i sitt arbete under året, där kontakter med de olika
verksamheterna varit positiva och givande.
Vi är beredda att ta ytterligare steg för fortsatt utveckling av avdelningens aktiviteter.

Hudiksvall den 16 februari 2018
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Hudiksvall

Situationsanalys
Under 2017 har förberedelse skett kring Skogsmulleverksamheten: diskussioner har först med
regionen om utbildningar gentemot kommunens förskolor, dessutom har en ledare utbildats
för mulleverksamhet i vår egen regi – Familjemulle.
Tidigare verksamheter har fortsatt i oförändrad omfattning i sektionerna för Motion och
Gemenskap, Långfärdsskridskor och Kajak.
Slalomkurserna har skötts genom Hudik Alpin med fina deltagarsiffror och styrelsen ser inte
heller det vara en prioriterad fråga att denna verksamhet skall återgå till Friluftsfrämjandets
regi.
Regionens verksamheter kring integrationsarbete har stimulerat vår styrelse att beakta sådana
insatser, går det att integrera dem i nuvarande verksamheter eller skapa nya?
Styrelsen anser det vara viktigt med någon aktiviteter vår och höst gentemot alla våra
medlemmar att öka känslan av gemenskap i vår förening.
Upprustningen av Hedestugan har påbörjats hösten 2017 med fint resultat.
Styrelsen har vid årsskiftet 2017/18 i enkät från Friluftsfrämjandet centralt anmält behovet av
ledare inom våra olika avdelningar.

Mål
o Det skall vara givande och positivt att vara medlem i Friluftsfrämjandet.
o Genom det kan vi behålla och även kunna öka antalet medlemmar.
o Ledarna har en god utbildning.

Aktiviteter
1. Förbättra kommunikationen med våra medlemmar
- fortsätta arbetet med mailutskick, annonsering, Face book och andra sociala
medier, förbättra våra mail-listor,
- arbete kring hemsidan, söka och utbilda ansvariga, kurs i Sundsvall jan 2018
2. Stötta arbetet i de olika sektionerna, med
- rekrytering och utbildning av ledare
- regelbundna kontakter med alla avdelningar från styrelsens sida.
3. Starta Mulleverksamhet, detta innebär
- start med familjemulle under våren 2018
- fortsatt ledarrekrytering och utbildning
4. Starta Snöskovandring – kan ses som komplement till andra vinteraktiviteterna men
också som en del i vårt integrationsarbete. Detta kräver
- utbildning av ledare, införskaffande av materiel men också att söka ekonomiska
bidrag.
5. Avdelningsgemensamma aktiviteter för att öka samhörighetskänslan – t ex i form av
endagsutflykter med lämpligt tema gånger per termin, nytt försök med båtfärd till
Gran ön försommaren 2018.
6. Hedestugan – träffar med Hedebackens vänner för att göra en flerårsplan med
gemensamt ansvar för arbete och budgetering. Närmast ser vi behovet av ett nytt
avloppssystem med infiltration i stället för nuvarande tank.

Hudiksvall den 25 februari 2018

Ragnar Sidenvall
Ordförande

Lennart Juhlin
Sekreterare

Folke Lindqvist
Vice ordf

Lars Almberg
Ledamot

Eva Ahlcén
Ledamot

Agneta Lindskog
Ersättare

Sten Nordborg
Ersättare

