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Inledning 
Verksamhetsåret har präglats av stor aktivitet och en mycket bra beläggning. 
Gynnsamt väder, speciellt under hösten, påverkade uthyrningen positivt.  
 
Styrelsens arbete 
Styrelsen hade sex styrelsemöten under 2014. 
 
Extra årsmöte  
Ett extra årsmöte genomfördes den 12 november. Där togs beslut om två stadgeändringar. 
Den första innebär att anhöriga över 18 år i rakt��� nedstigande led till tjänstemän som varit 
anställda vid AB Götaverken kan bli medlemmar. 
Den andra innebär att styrelsen utökas med två ledamöter. 
 
Medlemsutveckling 
Under året har tillströmningen av nya medlemmar varit god. Föreningen har i dag cirka 
410 medlemmar. Genom den beslutande stadgeändringen kommer förhoppningsvis 
medlemsåterväxten att vara säkrad för framtiden. 
 
Bokning av stugor  
Att enbart använda sig av telefonbokning (utöver sommarperioderna som lottas) har visat 
sig vara en sårbar rutin. Under året gjordes därför försök även med bokning via 
mejl/hemsidan. 
 
Ekonomi 
Föreningens ekonomi har under året varit fortsatt god, tack vare en väl förvaltad 
värdepappersportfölj. Inga investeringar har gjorts under året, utan endast löpande inköp 
för normalt underhåll respektive för att ersätta försliten utrustning/inventarier. 
 



Hemsidan 
En väl fungerade hemsida är i dag en av de viktigaste kanalerna som styrelsen har för att 
skapa en god kommunikation med medlemmarna. Under året uppstod tyvärr problem och 
hemsidan låg nere under en längre tid. Styrelsen beslutade då att göra om hemsidan från 
grunden både vad gällde den tekniska lösningen/plattformen och den grafiska 
utformningen/layouten. En konsult anlitades för att stötta i det omfattande arbetet. 
Den nya hemsidan är nu i drift och fortsatt utveckling pågår.  
 
Tomten på landsidan 
Utvecklingen av tomten på landsidan (mellan Restenäs och Strandön) har avstannat. 
Skälet är att politikerna i Uddevalla kommun är oeniga om på vilket sätt marken där vår 
tomt ligger ska användas. Valet under hösten har också påverkat beslutsprocessen i 
negativ riktning. Styrelsen har för avsikt att återuppta arbetet med tomten under 2015. 
 
Spången 
Med anledning av att arbetet med att utveckla landtomten tvingades avstanna beslutade 
styrelsen att det projektet skulle frikopplas från projektet rörande investering i en ny 
spång. Styrelsen beslutade därför också att utreda frågan om hur en framtida spång med 
större kapacitet än i dag ska utformas. En ny ansökan om byggnadstillstånd för spången 
har lämnats in. 
 
Arbetsgrupper 
Arbetet fortsatte med att utveckla våra fyra arbetsgrupper: Mark och anläggning, 
Medlemsvård, Stuggruppen, Båtgruppen. I november genomfördes en planeringsdag med 
samtliga grupper. Den resulterade i att alla arbetsgrupperna gjorde verksamhets- och 
investeringsplaner för det kommande verksamhetsåret 2015. 
 
Vårstädningen 
Under tre veckor i maj städades och ställdes alla stugor i ordning av entusiastiska 
medlemmar. Gamla vedboden revs och delar kördes till återvinningsstationen. 
Stora gropar på våra betonggångar fylldes med ny betong. Stranden krattades ren från 
tång och sjögräs. Badtrapporna skrapades rena och lades i. Lekplatsen, tennisplanen och 
fotbollsplanen iordningställdes. Kärrorna fixades till. Fårboden vid fotbollsplanen 
städades ur och efter en inventering kompletterades idrotts- och lekredskapen. Båtarna 
och badflotten iordningställdes och sjösattes. Livbojarna kontrollerades och sattes upp. 
 
Höströjningen 
Under två helger arbetade flitiga medlemmar med att elda ris som låg i skogen efter 
vinterns storm, som fällde 36 träd. Vedbodarna fylldes med nysågad ved. Badstegarna, 
båtarna och badflotten togs upp. Lekredskapen vid stranden och kärrorna fördes in i 
förvar. Stugorna stängdes för vintern. 
 
Slutord 
2014 var sammantaget ett positivt år. Den ekonomiska utvecklingen, uthyrningen och 
medlemsutvecklingen har varit gynnsamma. Många medlemmar har visat ett stort 
engagemang för föreningen och öns utveckling. Styrelsen vill tacka alla inblandade för 
insatserna som gjorts för att bevara Strandön till den fridfulla semesterö den alltid varit. 
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