Verksamhetsberättelse
2015
Styrelsen har haft 6 protokollförda möten och har haft följande sammansättning:
Juha Kupari
Ordförande
Mattias Eriksson
Sekreterare
Lars-Göran Norman
Kassör
Mari-Louise Bergström Vice ordförande
Patrik Skoglund
Ledamot
Conny Sjölander
Suppleant
Jan-Erik Sjölèn
Suppleant
Andreas Holmgren
Suppleant
Tommy Nordström
Suppleant
Festkommitèn har bestått av Lena Norman (sammankallande),Patrik Skoglund och Inga-Lill
Sjölèn.

Aktiviteter


En väldigt lyckad höstfest gick av stapeln den 5 september.Underhållningen stod Stefan
Nordlander och DJ Dick för.Maten bestod av en kall tallrik beställd från Ica +bröd som
tilltugg.Med tanke på förra höstfesten vi hade där vi gick med rätt stor förlust så blev detta
en ren succé med ca:3000kr i plus.Sen var det enbart positiva reflektioner både avseende
mat och underhållning.

Underhåll




Inköp av en ny städvagn och två nya dammsugare.
Städdag Söndag 10/5.Vi koncetrerade oss på husets insida,allmän rensning av gammalt
och trasigt.Putsning av fönster,rengörning av värmepumpar,städning av köksförråd.Som
ni ser han vi med en hel del.Tack till alla närvarande ingen nämd ingen glömd.
Vi har även under året kastat ett antal bord,speglar som under festliga omständigheter har
demolerats.Även reparering av toalett dörren har skett,den vart söndersparkad.Så inköp av
10st nya bord(under 2014-2015) och ny spegel till toaletten platsar här på listan underhåll.

Lokalerna har använts till




Föreningsmöten
Kalas & fester
Tillfällig övernattning

Övrigt
-Skoterklubben har hyrt lokaler av oss.
-Ekonomirapport bifogas verksamhetsberättelsen.
- Nedre lägenheten stog tom från 1/6 då Annelie Steffansson flyttade ut.Ny hyresgäst flyttade
in den 1/7.Håkan berggren heter han och är även vår nya vaktmästare.Hjärtligt välkommen
önskar Rudes hela styrelse till Håkan.
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- GPS anording har installerats under året i Rude lokalen efter en förfrågan från
Lantmäteriet i Gävleborg.Vi sa ja till detta och får då in en hyra på 5000kr/år
inklusive el.
- Vi har även under året gjort en kostnads lista på inredning och hushållsgeråd
med fasta kostnader ifall något skulle förfaras.Jag bifogar denna lista med
verksamhetsberättelsen.
– Jag vill rikta ett extra tack till festkommitén för en väl genomförd höstfest.
– Och styrelsen vill även passa på att tacka alla som hjälpt till under året.

Rude 2016-02-26
Styrelsen.

