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Inledning 
Föreningen fyllde 75 år 2013 och detta uppmärksammades på årsmötet, då deltagarna 

bjöds på räksmörgås samtidigt som de fick en återblick i föreningens historia. 

 

Medlemsutveckling 
Medlemsutvecklingen har varit god under 2013. 

Medlemsantalet vid årets slut var 389 medlemmar. 

 

Styrelsemöten 

Styrelsen har under året haft sju styrelsemöten och ett arbetsmöte. 

 

Ekonomi  
Ekonomin har haft en positiv utveckling.  

Kapitalförvaltningen har varit god, hyresintäkter har ökat. 

 



Uthyrning  
Årsmötet antog en motion om möjligheten att hyra en eller två veckor under 

semesterperioden. Beslutet baserades bland annat på en genomförd medlemsenkät. 

Konsekvensen av detta blev byten av hyresgäster varje helg i en eller flera stugor. 

Det fick också till följd att fler medlemmar fick möjlighet att hyra under sommaren. 

Det var möjligt att inför semesterperioden söka via hemsidan och få besked via mejl.  

Vårens beläggning var låg, men det var bra beläggning under semesterperioderna och på 

hösten. 

 

Fastighetsgruppen 
Nya vedboden blev färdigställd och har tagits i bruk. 

Heymania och Bataan renoverades under året. 

Vårstädningen genomfördes av medlemmar inför sommaruthyrningen. 
 

Mark- och anläggningsgruppen 
Kärrskjulet på landsidan har höjts och förstärkts så att presenningar kan ligga kvar hela 

året. 

Två fotbollsmål är införskaffade. Medel för detta erhölls från den gåva som föreningen 

fick från Götaverkens pensionskassa.  

Under höströjningen, som detta året var två helger, koncentrerades arbetet kring att röja 

upp runt Markudden, Jagala och lekplatsen. 

Träden som fälldes klövs till ved och lades för torkning i vedbodarna.  

Under året var föreningen i kontakt med Skogsstyrelsen. Den kontakten resulterade i att 

skogsstyrelsen genomförde en undersökning av vårt skogsbestånd. Rådgivning att gran 

skulle avverkas och träd av ädellöv skulle planteras. 

Föreningen beslutade med anledning av Skogsstyrelsens rapport att lämna in en ansökan 

om EU-medel för att genomföra en del åtgärder. Föreningen fick dock avslag på sin 

ansökan då tillgängliga medel var slut, men en ny ansökan ska göras under 2014. 

Båtgruppen 
Under sommaren var fyra roddbåtar och en segelbåt i sjön. 

Segelbåten vinterförvaras på Ulvesunds varv. 
 

Hemsida och övrig information 
Hemsidan är under fortsatt uppbyggnad. 

Det går att ansöka om medlemskap och även att ansöka om stuga under semesterperioden 

via hemsidan.  

Ett dokument med praktisk information om det mesta på Strandön mejlades ut på 

försommaren.  

Stugorna har under året fått nya informationspärmar. 

En ny uppdaterad karta i färg har tagits fram. 

Stuginformationen i text och bild är uppdaterad. 

 

Tomten på landsidan  
Arbetet med att avyttra tomten på landsidan fortskrider. 

Uddevalla kommun beslutade att tillstyrka planprogrammet, som kan ligga till grund för 

fortsatt arbete med detaljplanen. 



 

Spången  
Offerter har tagits in på spång med två olika prestanda.  

Styrelsen beslutade att få klart med finansiering innan beslut kan fattas. 

 

Momspliktighet 
Efter beslut från skattemyndigheten att föreningens verksamhet är momspliktig, har 

föreningen registrerats för momsredovisning från 2014.  

Skattemyndigheten beslut grundar sig på att föreningens huvudsakliga verksamhet är 

uthyrning av stugor som är momspliktigt. 

 

Slutord 
Det har varit ett händelserikt men positivt år. 

Många medlemmar har visat ett stort engagemang för föreningen och öns utveckling. 

Den ekonomiska utvecklingen, medlemsutvecklingen och uthyrningen har varit positiva.  

Det har inneburit fler arbetsuppgifter för styrelsen vad gäller samordning och styrning. 

Med anledning av detta bör föreningen överväga en utökning av antalet 

styrelseledamöter. 

Ett långsiktigt arbete med en underhållsplan när det gäller skog och mark har inletts. 

 
Styrelsen vill tacka alla medlemmar för insatserna som gjorts för att bevara Strandön som 

den vackra och fridfulla semesterö den alltid varit. 
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