
Verksamhetsberâttelse fiir 2018.

Styrelsen har bestâtt av 5ledamiiter: Lars-Olov Àngerfors (ordf.)AxeI Thune[, Jan-
Erik Perssono Thomas lfamrén och Seppo Kakko. Christina Persson (kassôr utanflir
§tyrelsen) Suppleanter: RigmorBengtsson, Rigmor Hamrén, OIle Thunell och Alain
Mathon.

Fôreningen har haft 84 medlemmar.
9 st. protokolllôrda styrelsemôten
Fôreningen har tillhôrt Hembygdslôrbundet Heimbygda.
Fôreningen âr medlem i Visit Sveg och har medverkat i turistguiden
sommarmagtzimet,

Bygdegârden har varit uthyrd vi 21 tillfiillen. Dessutom har huset anviinds vid
fiireningens egna arrangemang 10 gânger.
Grindstugan har hyrts ut 33 dygn. (+ 22)
Dusch och tvâtt har anvânts av turister och boende men i mindre grad ân i {iot.
3 musik kvâllar har arrangerats. (se nedan)
Fôreningen har under sommaren ôppnat och stâingt §rkan (6,000:-)
Under âret har Bygdegârden haft en vaktmâstare, Gudrun Persson, anstâilld ca.
15 timmar per mânad. I ôvrigt har verksamheten bedrivits med ideell
arbetskraft.
Avloppsbrunnen har lagats, I ôvrigt har nôdvândigt underhâIl utfiôrts.
Frysning av vatten och avlopp, giorde att huset var stiingt I veckon Âtgâr.tier
medfiirde en extra kostnad med ca. 11.fi)0:- och ett hyresbortfall pâ minst
3.500:-

Programrâdets verksamhet 2018.

Programrâdet har haft 3 môten. Ilet har arrangerats 3 musik lvâIlar med The
Poppers, Ôsten Eriksson & Jens Kristensen samt i parkenAndreas Jonsson med The
Pink Cadillac Band. Det har sâlts lottervid armngemangen.
Arrangemangen samlade ca. 200 besôkare.
Loppis ôppet 2 dagar i juli.

Barbro Strand Tommy Wetterstrand Clas-Gôran Bjôrkqvist
Gudrun Persson Lars-Olov Angerfors



Ovrisa verksamheter 2018.

Ansvarig liir hemsidan t o.m septemberAnn-Margret \ilolff. Ny hemsida
frân oktober, ansvarig Caroline Mathon.
Fôreningen ansvarar fiir badplatsen vid Linsellsjôn. Nya f;isten till
bryggorna har monterats.
Bangolfen. Trots att banorna âr i dâtigt skick anvânds banorna. Linsells livs
hyr ut klubba och boll.
Linsell-borrens naturreservat skôts av lôreningen, med bidrag frân
Lânsstyrelsen (sophantering, ved m.m) Tillsyn frân Ransjôforsen till Borren,
Thomas Hamrén ansvarar.
Ansvarar liir F'lottningsmuséet, som visas efter ôv.kommelse.
Motionsbingo har arrangerats 7 sôndagar, tillsammans med Linsells livs.
Parkstâdning i maj, med korv och fika. Lottkiosken flyttad till parken.
5 personer repeterade Hjârt-Lung râddning, i §veg.
Trâffar i vâvstugan varje vecka under hôsten och yintern.
Hundlatriner skôts av frivilliga.

Àrbeta liir att ôka fiireningens intâkte4 med mâlet att nà ett nollresultat.
Marknadsfiiring av Bygdegârden pâ hennsidan, Itir att ôka uthyrningen.
Forsâtta med publikarrangemang som tidigare.
Arbeta fiir nâgon form av arangemang under sommaren.
Fortsatt skôtsel av naturreservatet och flottningsmuséet.
Verka liir att Linsells hemsida bibehâller samma hôga kvalité som tidigare.
Se tiil att lôpande underhâll av fastigheterna genomfiirs, bl.a. mâlning och
ws.
I ôvrigt stôdja alla som jobbar ideellt i fiireningen.

STYRELSEN \[LL TACKA ALLA SOM T}iïDER ÂNTT PÀ NÂCOT SÀTT
BIDRAGIT TILL TÔNI,NTNGENS VERKSAMHET!


