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1. Styrelse 

Styrelsen har inte utsett en ordförande under året, utan låtit ordförandeskapet rotera 

mellan möten genom att på varje möte utse nästa sammankallande/mötesordförande. 

Styrelsen har 2018 bestått av: 

• Martin Julander 

• Irene Bratli Lundmark (Kassör) 

• Ewa Hedlund 

• Tove Madsen 

• Tobias Livheim 

• Annika Wingård 

Valberedning: 

Årsmötet 2018 utnämnde ingen valberedning, vilket medför att styrelsen antagit 

uppdraget. 

 

2. Medlemmar 

Antalet medlemmar har fallit anmärkningsvärt under 2018, styrelsen har inte kunnat 

avgöra vad det berott på, men åtgärder för att behålla och värva medlemmar har 

initierats. Antal medlemmar: 

2015 2016 2017 2018 

98 124 129 88 

 

3. Verksamhet 

Föreningen 2018 i Siffror 

Medlemmar: 88 

Omsättning: 26 400 kr 

Resultat: -27 272 kr 

Resultat, budgetavvikelse: -24 648 kr 



 

 

Aktiviteter: 4 

Styrelsemöten: 3 

 

Vintermys 

Den 21 Januari 2018 hölls Vintermyset för andra gången, tillsammans med 

friluftsfrämjandet. Nytt för i år var öppen brasa på stranden med blåbärssoppa i 

kokkärl över elden. Vintermyset har seglat upp som den mest populära aktiviteten 

föreningen arrangerar efter midsommarfirandet . 
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Upprustning och underhåll av lekparken 

Lekparken och pulkabacken är en fastighet á 6000 KVM som villaföreningen äger och 

förvaltar i egen regi. Den 13:e Maj stämde föreningen upp till städdag och lade om 

takpappen på lekstugan, föreningen bjöd även arbetarna på kaffe, fika och korv. 

Styrelsen vill passa på att tacka de medlemmar som deltog! Utöver städdagen har även 

Drevvikens trädgårdstjänst anlitats för löpande underhåll samt inköp av 8.9 ton sand 

för påfyllnad under rutschkanan och sandlådorna.  Lekparken är 2018 den största 

posten på utgiftskontot för föreningen, men också den största tillgången, varför 

framtida planer för den kommer diskuteras på årsmötet. 

 

Midsommarfirande 

Midsommar arrangerades i vanlig ordning tillsammans med Drevvikens 

Seglarsällskap. 
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Helikopterflygning 

Villaföreningen blev tillfrågad av HeliAir om föreningen såg några hinder med att de 

nyttjade Sjöängen för helikopterturer med sightseeing för de nyfikna. Föreningen såg 

inga hinder, utan hjälpte till att sprida information. Den 8 Juli kom så helikoptern, 

evenemanget blev så uppskattat att de återkom igen den 27 Juli. Såhär i efterhand har 

styrelsen resonerat att om det blir aktuellt igen skall det troligtvis begränsas till ett 

tillfälle, då helikoptern låter väldigt mycket och kan störa boende som inte flyger 

 

 



 

 

Sjöängsdagen 

Den 1 september arrangerads sjöängsdagen med samma aktiviteter likt tidigare år; 

loppis, knattelopp och kappsegling med Drevvikens segelsällskap. 

 

Administrativt 

Styrelsen har upprättat en inventarielista för att lättare få översikt över de inventarier 

som föreningen äger och var de förvaras. Följande inventarier förfoga av föreningen – 

och tillgängligt till alla medlemmar att låna: 

• Motorsåg 

• Beachflaggor 2st "vi i sjöängen" 

• Tripod-grill med kokkärl 

• PA-system 

• Partytält, 2st 

• Vattendunk med tapp, 2st 

• Termosar 3st 

 

Övrigt 

Styrelsen har via facebook, fått förslag från en medlem att köpa in och förvalta en 

släpkärra. Generellt är styrelsen positiv till samägande av kapitalvaror eftersom det 

minskar belastning både på privatekonomi och på miljö, men struktur och 

engagemang saknas för att tillmötesgående förvalta dylikt. Vid beredning av frågan 

blev det tydligt att underhåll och förvaltning inte är något som föreningen klarar av i 

nuläget – styrelsen valde således att neka förslaget.   

 

4. Slutord 

Styrelsen anser att föreningen är värd att förvalta och gör så efter bästa förmåga. Att 

medlemsantalet sjunkit och att det är fortsatt svårt att hitta medlemmar beredda att 

bidra till aktivt medlemskap genom styrelsearbete är beklagligt. Under 2018 har också 

det låga medlemsantalet bidragit till en ekonomisk förlust och att svångremmarna 

nödgats dras åt vid aktiviteterna. Vi vill ju alla att vårt härliga område skall blomstra 

både bokstavligt och bildligt! 



 

 

Både aktiva och passiva medlemmar behöver öka! 

 

Styrelsen, genom Martin Julander 

 

 

 


