Verksamhetsberättelse Friluftsfrämjandets Lokalavdelning Strömstad 2019

1. Styrelsens sammansättning:
Ordförande Göran Berger
Sekreterare Håkan Baatz
Kassör FöreningsNavet, Ing-Mari Törnros
Ledamot Berit Ahlbom, Karin Björk, Siv Johansson, Göran Nylund
Suppleant Elisabet Lidberg och Carl André
Revisor Gunvor Wallqvist

2. Föreningen har 295 betalande medlemmar.
3. Allmänt
Lokalföreningen har under året fått många nya medlemmar. Ökningen under det senaste
året är markant, 103 stycken.
Styrelsen har sammanträtt nio gånger under verksamhetsåret.
Barn- och ungdomsverksamheten har återupptagits under 2019. Grupperna som
återupptagits är Mulle och Strövare.
Ett samarbete har inletts med kommunen kring tillsyn och underhåll av bron. Föreningen
äger och ansvarar för bron till ön.
Samarbetet med kommunens rörande förbättrad kajakverksamhet fortsätter, det rör bl.a.
fler uppläggnings- och förvaringsplatser.

4. Bohusleden
Föreningen har fortsatt att sköta leden i enligt avtalet med kommunen. Sex sträckor med
totalt 12 personer som har tillsyn av leden två gånger per år. Ny sträckning av leden förbi en
fastighet vid Massleberg har genomförts.
Kommunen (Kurt Dahlberg) har framfört sitt tack och uppskattning till föreningen för dess
arbete med leden.

5. Färingestugan
Underhållsarbete har utförts på Färingestugan och utedass. Åtgärderna som är utförda gäller
målning, anskaffning av ved, reparation av flaggstång, bortforsling av uttjänade kanoter samt
röjning av sly. Påskharen genomfördes traditionsenligt på Påskdagen med många besökare
ca 200 st. Dugnadsdag genomfördes den 5 oktober.
Ökad uthyrning av stugan har förekommit under året. Bland annat har stugan hyrts av
Resurscentrum. Detta ger möjlighet för barn i kommunen att komma ut i naturen.
Stugan har som vanligt varit öppen på söndagar från mitten av oktober fram till Påsk för det
rörliga friluftslivet.
6. Vandringar, Kajak, Skridskor, Frigångarna samt barn och ungdomsverksamhet.
Se rapport från verksamhetsgrenarna
7. Föredrag
Den 9 oktober genomfördes ett föredrag om ”Skridsko genom Norge” av Lars Pettersson och
Maria Linqvist.
8. Resor
Inga resor har genomförts under året
9. Ekonomi
Föreningen har fortsatt god ekonomi. Under året har förningen särskilt satsat på
ledarutbildningar i de olika verksamhetsgrenarna.
Kommande år har föreningen för avsikt att införskaffa ett antal nya kanoter. Pengar till detta
avses att tas av donationen från den nerlagda föreningen i Dals Ed, ca 25 000 kr.
Se Kassörens och Revisorns rapport.

10. Avtackning
Håkan Baatz avtackades för många års arbete i styrelsen och föreningen.
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