Året 2020 på Strandön
Här listas föreningens viktigaste händelser respektive arbetsuppgifter som måste utföras
varje år, och när händelserna inträffar respektive när arbetena bör genomföras.
Januari
Februari
– Planeringsdag på Strandön med arbetsgrupperna och styrelsen den 29 februari.
– Kallelse till årsmötet skickas ut plus läggs ut på hemsidan.
Mars
– Motioner till årsmötet ska lämnas till styrelsen senast den 3 mars.
– Bokning (utöver sommarperioden och midsommar som båda lottas) via telefon och BokaMera öppnar
den 12 mars klockan 17.00.
– Årsmötet hålls måndagen den 23 mars.
April
– Strandön öppnar den 1 april.
– Ansökningar till sommarperioderna och midsommar lämnas in senast den 3 april.
– Bokningsbekräftelse kommer den 13 april.
– Stugor som inte hyrts ut till sommaren läggs ut på hemsidan den 16 april.
– Städperioden är från den 24 april till den 10 maj.
– Vattnet sätts på och bastun görs klar.
Maj
– Städperioden slutar den 10 maj.
– Stugor för sommarperioden som inte betalats den 30 april läggs ut på hemsidan för uthyrning.
– Båtarna börjar sjösättas senast den 10 maj.
– Badstegarna sätts i vattnet.
– Fotbollsplanen, tennisplanen (med innebandy), bordtennisbordet, boulebanan, grillplatsen
och lekplatsen blir klara för spel respektive grillning och lek senast den 17 maj.
Juni
– Gemensamt midsommarfirande på fotbollsplanen den 19 juni.
Juli
– I år består sommarperioden av sex veckor från och med den 26 juni till och med den 7 augusti.
Augusti
September
– Det är inte säkert att båtar finns tillgängliga efter den 6 september.
Oktober
– Höströjning sker 16-25 oktober.
– Strandön är öppet under höstlovet från och med den 25 oktober till och med den 1 november.
– Utrustning för fotboll, tennis, bordtennis, innebandy, grillning och lek hamnar i vinterförvaring.
November
– Strandön är öppet under höstlovet från och med den 25 oktober till och med den 1 november.
– Strandön stänger den 1 november.
December
– Utskick (faktura via mejl) om inbetalning av medlemsavgift för år 2021 görs.

