Sörfjärdens intresseförening
Verksamhetsberättelse 2019-2020
Styrelsen har haft två styrelsemöten samt fortlöpande mejl- och telefonkontakt under
verksamhetsåret. På grund av rådande pandemi har verksamheten gått på sparlåga
under verksamhetsåret.
Föreningen har ca 100 medlemmar.
Årsmötet 2019 hölls den 7 juli kl 10 i Kulturkapellet.
Följande personer valdes till styrelse m.m:
Ordförande:
Inger Hasselberg, nyval till 2020
Kassör:
Ulla-Britt Andersson, omval till 2021
Ledamöter:
Ulrika Danielsson, till 2020
Anders Paulsson, omval till 2021
Camilla Fryckstedt, kvarstår till 2020
Suppleanter:
Ann Torstensson, nyval till 2021
Bengt Holmberg, kvarstår till 2020
Revisorer:
Gunnar Myrberg, nyval till 2021
Lena Pääjärvi, kvarstår till 2020

Revisorssuppleanter:
Katarina Häger, nyval till 2021
Lisa Hasselberg, kvarstår till 2020

Valberedning
Jonas Frykman, nyval till 2021
Pelle Callermo, kvarstår till 2020

Hjärtstartare
Vi kan alla vara stolta över att vi har hjärtstartaren - dygnet runt, året runt. Anders
Paulsson har med stort engagemang sett till att hjärtstartaren finns och fungerar, att
den syns på appen ”Rädda hjärtat” samt att SOS Alarm har den noterad i sitt register.
För att hjärtstartaren skall fungera måste vissa aktiviteter utföras årligen: ett par
gånger per år måste Anders (som står som kontaktperson) vidimera uppgifter till
hjärtstartsregistret, kopplat till det underhållsavtal vi har ta emot och byta
livslängdsbegränsade detaljer (sensorer och batteriet). Anders övervakar funktion av
hjärtstartaren regelbundet ( 4 ggr per år) och ser till att ”allt är i sin ordning”.

Midsommarfirande 2020
Midsommarfirandet ställdes in detta år på grund av förbud mot folksamlingar över 50
personer.

Strandstädning 2019
Städning av stranden genomfördes 7/7. Alla badgäster inbjöds till att städa där de
brukar bada. Uppslutningen var gles men flera städade andra tider.

Grindloppis 2019
Tisdagen den 23 juli arrangerades Grindloppis i Sörfjärden. De som ville delta ställde ut
ett bord vid sin grind med allehanda loppisfynd.

Hemsida och Facebook
Information läggs fortlöpande ut på vår hemsida www.sorfjarden.se
Alla föreningar i Sörfjärden är välkomna att publicera sin information där. Vi informerar
också i Facebook-gruppen Sörfjärden.
Intresseföreningen har en mejladress: sorfjardens.intresseforening@gmail.com

Bidrag
Intresseföreningen ger bidrag i första hand till medlemmar som ordnar öppna
aktiviteter. Ansökningar om bidrag ska komma in skriftligt till styrelsen. Under året har
inga ansökningar kommit in.

Medlemsavgift
Avgiften är fortfarande 100 kr per hushåll och år. Betalning kan ske till plusgiro 1298082 eller med Swish till 070 57 00 614.
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