
Verksamhetsplan för 2015 
Föreningen GV för sport & rekreation – 77:e verksamhetsåret 
 
Inledning 
Den här verksamhetsplanen tar endast upp verksamhet som är av engångskaraktär för 
2015. Det innebär att löpande normalt underhåll och återinvesteringar inte tas upp. 
 
Tomten på landsidan 
Under 2015 ska arbetet fortsätta med att avveckla tomten på landsidan på ett ekonomiskt 
försvarbart sätt. Arbetet innebär först och främst att klara ut de politiska förutsättningarna 
som gäller för en fortsatt avveckling. Utifrån tidigare kontakter med externa konsulter ska 
sedan en plan upprättas för hur den fortsatta avvecklingen ska ske. Under förutsättning att 
de politiska frågorna är utklarade ska planen sedan presenteras för styrelsen senast under 
andra kvartalet 2015. En särskilt projektgrupp ska utses av styrelsen, som också utser en 
styrelseledamot som projektansvarig. Målet är att påbörja avvecklingen under 2015. 
 
Spången 
Under förutsättning att föreningen får tillstånd för en ny spång ska nya 
offertförfrågningar göras. Utifrån dem skall en detaljerad bygg- och finansieringsplan tas 
fram. Inom ramen för byggandet av en ny spång ska också de fastighetsrättsliga frågorna 
på landsidan redas ut, och nödvändiga kontakter tas med berörda intressenter 
(kommunen, grannar, Länsstyrelsen). Planen ska också ge förslag på kostnadsfördelning 
mellan intressenterna, och även innehålla en alternativ lösning om föreningen inte får det 
söka tillståndet. På grund av gällande bestämmelser för byggnation i vatten kan 
spångbygget hur som helst tidigast starta den 1 oktober 2015. En särskilt projektgrupp 
ska utses av styrelsen, som också utser en styrelseledamot som projektansvarig. 
Styrelsen ska ta ett beslut om planen senast under andra kvartalet år 2015. 
 
Arbetsgrupperna 
Här redovisas idéer och planer som respektive arbetsgrupp tog fram på planeringsdagen 
den 8 november 2014: 
 
Fastigheter 

• Inventera öns byggnader/stugor både inom- och utomhus under våren. 
• Upprätta en behovslista med tillhörande budget. 

 
Mark och anläggning 

• Kärruppställningen på land – dräneringsarbete med grus. 
• Trädfällning – inventering av farliga träd och rotvältor. 
• Tennisplan – ett skåp för racketar och ny magnettavla för bokning.  
• Lekplats – utrusta båten. 
• Beachvollyplan – nät och sand. 
• Boulebana – förbättra den genom inköp av sand. 
• Inköp av minigrävare. 
• Motorsågbehörigheter – hitta medlemmars kompetens eftersom den behövs på ön. 



Båtgruppen 
• Inventering och inköp av åror. 

 
Medlemsvårdsgruppen 

• Driftsätta ett nytt webbaserat bokningssystem. 
• Undersöka möjligheten att hålla får på ön. 
• Åtgärder för att öka uthyrningen under lågsäsongen. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 


