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När jag skriver detta har vi precis kommit hem från 

Arådalen. Vi har firat midsommar där. Det är något 

som jag varmt kan rekommendera. I stället för att 

skutta runt en midsommarstång iklädd 

gabardinbyxor och kortärmad skjorta, har vi haft ett 

alternativt firande med betydligt ledigare klädsel. I 

mitt fall långkalsonger och fleecetröja. Vi har suttit 

inne framför öppenspisen och sett hur snön har fallit. 

Två dagar med snö i luften och på den tredje dagen 

även ett snötäcke på marken.  

Myltmyrarna som har lyst vita av myltblommor, 

förvandlades vita av snö. Allting har sin fördel och 

fördelen med denna midsommarhelg är att det har 

varit helt myggfritt. Efter denna helg har jag på fullt 

allvar börjat fundera på, om det vore lämpligare att 

anordna pjäxdans på midsommarafton, i stället för 

på långfredagen. Med hopp om varmare väder, 

kommer här lite om höstens aktiviteter.  

Arbetshelgen 

Arbetshelg blir det den 9 augusti med start kl. 11.00. 
Föreningen bjuder på lunch. 
Nytt för i år är att föreningen köpt ett mycket lättmonterat 
tält. Vid dåligt väder kan vi snabbt få grillar och dylikt 
under tak. 
Det som ska göras under dagen är bl.a. att måla några 
dörrar på gamla sopboden, samt eventuellt sätta upp en 
hängränna över gångdörren. En ny trappa till 
sceningången på dansbanan behövs också. Föreningen har 
skaffat ett utedass som ska placeras i någon dunge intill 
dansbanan. (Dasset är färdigt och ska bara lyftas på plats.) 
Det mest intressanta jobbet blir nog att skjuta tillbaka 

sopboden på grunden. Någon snöröjare har ”petat” till 
boden så att den håller på att ramla av grunden. Här gäller 
det att vara försiktig så att inte huset hamnar på fel sida 
Glenvägen. Duka för kvällens fest ska också göras.  
 

Höstfesten 

Festen börjar samma dag klockan 19.00. Det finns 
surströmming och något att grilla för den som inte gillar 
strömmingen. Lättöl ingår, övrig dryck medtages efter 
eget behov. Som vanligt dans till levande musik.  
Pris 100 kr/vuxen. 
 

Buhelg 

Söndag den 10 augusti. Program enligt kapellstiftelsen. 
 

Glenvägen 

Årsmötet hölls den 28 april på Wikners i Persåsen. Det 
har aldrig annonserats så mycket och i så god tid inför 
årsmötet, både i lokal press och i Arådalsnytt. Trots detta 
var det bara styrelsen och undertecknad närvarande, vilket 
jag tycker var synd. Det blev omval på samtliga poster så 
när som på en: Jon-Anders Åhs blev invald som ordinarie 
i styrelsen. Mötet avslutades med kaffe och goda 
smörgåsar. 
 

Sopboden 

Inget Arådalsnytt utan något om sopboden. 
Sedan Kurt och Eva städade boden före påsk har allt 
fungerat perfekt. Ingen har kastat något som inte hör 
hemma bland soporna. I dag söndag var det fortfarande 
lika snyggt som före påsk. Detta är bra och vi hoppas att 
det fortsätter så.   
Styrelsen genom Yngve Boson 



 

 
 
 

 

 

Protokoll fört vid Arådalens 
Sportstugeförenings årsmöte 

Påskdagen 2014 
 

 

 40 personer deltog representerande 28 fastigheter. Röstlängd sid 4-5  
 
1. Mötets öppnande 
Ordförande Yngve Boson förklarade mötet öppnat. 

 
2. Parentation över avlidna medlemmar. 
Mötet genomförde en tyst minut till minne av avlidna medlemmar 

 
3. Fråga om mötets behöriga utlysning. 
Enligt stadgarna skall mötet hållas på påskdagen kl 1900. Kallelse till mötet har funnits i 
Arådalsnytt. Mötet ansåg att mötet var behörigt utlyst. 
  
4. Val av ledamöter för årsmötet  
a) Till ordförande för mötet valdes Yngve Boson. 
b) Till sekreterare för mötet valdes Kurt Noteby. 
c) Till protokolljusterare valdes Kent Sundin och Kent Jonsson. 

 
5. Dagordningen godkändes. Sid 6. 

 
6. Verksamhet 2012 
a) Sekreteraren läste upp styrelsens verksamhetsberättelse för 2013.  
Mötet godkände verksamhetsberättelsen. Sid 7. 
 
b) ordförande läste upp revisionsberättelsen för 2013. 
Mötet godkände revisionsberättelsen. Sid 8. 
 
c) Kassören redogjorde för balans och resultaträkningen för 2013 och svarade på frågor.  
Mötet godkände balans- och resultaträkningen. Sid 9-10. 
 
7. Ansvarsfrihet 
Mötet beviljade styrelsen ansvarsfrihet. 

 
8. Verksamhetsplanen och budget 2014. 
a) Sekreteraren redogjorde för verksamhetsplanen för 2014 och kassören för budgeten för 2014.  
Mötet godkände verksamhetsplanen och budgeten för 2014. Sid 7, 11. 

 
9. Val    
a) Ordförande  
– Yngve Boson    Omval 1 år tom årsmötet 2015 

b) Styrelseledamöter 
– Kenneth Johansson  Nyval 2 år tom årsmötet 2016 
– Lars Edström  Omval 2 år tom årsmötet 2016 
– Bengt Rudolfsson Omval 2 år tom årsmötet 2016 

c) Styrelsesuppleanter  
– Pelle Dahlin  Nyval 1 år tom årsmötet 2015 
– Håkan Eriksson  Omval 1 år tom årsmötet 2015 
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d) Revisorer  
– Carolina Camén Omval 1 år tom årsmötet 2015 
– Mildred Näsström Nyval 1 år tom årsmötet 2015  

Revisorersättare: 
– Camilla Simonsson Omval 1 år tom årsmötet 2015 

f) Fritidskommittén 
– PO Larsson   Omval 1 år tom årsmötet 2015 
– Gustaf Krigh  Omval 1 år tom årsmötet 2015   
– Lars Edström  Omval 1 år tom årsmötet 2015 
– Agneta Rognli  Nyval 1 år tom årsmötet 2015 

g) Nöjeskommittén  
– Eva Noteby  Nyval 1 år tom årsmötet 2015 
– Gudrun Johansson  Omval 1 år tom årsmötet 2015 
– Eva Berenskiöld  Omval 1 år tom årsmötet 2015 
Ersättare:   
– Gunnel Eriksson Omval 1 år tom årsmötet 2015 

g) Representanter i kapellstiftelsen 
– Gunilla Jansson Omval 1 år tom årsmötet 2015 
– Eskil Tiren  Nyval 1 år tom årsmötet 2015 

h) Representanter i Glenvägens valberedning 
– Yngve Boson    

i) Valberedning  
– Kjell Wåglin, Agneta Rognli och Hans-Erik Staff.  

 
1. Motioner 
Inga motioner har inkommit.  

 
2. Årsavgifter 
Mötet beslöt att årsavgifterna för 2015 skall vara oförändrad, medlemsavgift 400 kr/år.  
 
3. Frågor som väcks för senare beslut 
• Yngve orienterade om vägförenings styrelse. 
• Samfälligheten, inget att rapportera förutom det som står i senaste Arådalsnytt. 
• Det framfördes ett tack till de som städat sopboden. Styrelsen uppmanar alla att tänka på 

vad som slängs i sopboden.  
• Bengt Rudolfsson orienterade om att Telia ”prioriterar” vårat område och att vi kan ha 

3g/4g till årsskiftet.  
    

4. Ordförande förklarade mötet avslutat. 
 
Mötet gav styrelsen en spontan applåd 

 
 
Vid protokollet: 
 
 
Kurt Noteby (sekreterare.)   Yngve Boson (ordförande.) 
 
 
 
Justeras: 
 
 
Kent Sundin    Kent Jonsson 



 Verksamhetsberättelse för 
  Arådalens Sportstugeförening 2013 

 
 

• Styrelsen har under året haft 6 protokollförda ordinarie sammanträden samt  
därutöver fortlöpande kontakter. 

• Två nummer av Arådalsnytt med information till medlemmarna har skickats 
ut. 

• Under vårvintern har det gröna skidspåret varit uppdraget. 
• Påskafton genomfördes Angelicaloppet på skidor. 
• Påskdagens kväll var det gudstjänst,  kaffeservering och årsmöte i kapellet. 
• Arbetshelgen i augusti genomfördes samtidigt som det var Buhelg. På kväl-

len bjöds det till fest med dans. 
• Under året har förening köpt in ett Partytält, ett utedass och en spårsladd.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Arådalen påsken 2014 
 Styrelsen 

Styrelsen har under året bestått av: 
Yngve Boson  ordförande 
Kurt Noteby  sekreterare 
Lars Edström   kassör 
Christer Arkdalen  ledamot 
Håkan Näsström  ledamot 
Bengt Rudolfsson  ledamot 
(även Hemsida och publikationer)   
Kenneth Johansson  suppleant 
Torbjörn Bergvall  suppleant 

Verksamhetsplan 2014 
 

• Skidtävlingen Angelicaloppet Påskafton 
• Gudstjänst i kapellet Påskdagen 
• Årsmöte i kapellet Påskdagen 
• Arbetshelg med förtäring och dans 9-10 augusti  
• Utskick av Arådalsnytt 2 gånger 
• Löpande uppdateringar av hemsida 
 
 

 Arådalen Påsken 2014 
 Styrelsen 





Arådalens Sportstugeförening 2014-04-11

INTÄCKTER UTGIFTER UTFALL UTFALL INTÄCKTER UTGIFTER
2013 2013 2013 2013 2014 2014

MEDLEMSAVGIFTER 55600 54000 54000
MILJÖSTATION 96000 99000 95690 102500 96000 100000
ARRENDEN 600 619 619
PLOGNING 12500 27000 12500 18503 12500 25000
ÅRSMÖTESKOSTNADER 2000 2000
FRITIDSKOMMITTÈN 3000 1900 946 3000
EVANEMANGSKOMMITTÈN 5000 2224 5000
FÖRSÄKRINGAR 4000 4030 4100
MEDLEMSBLAD 2500 1858 2100
HEMSIDA 1500 1030 1500
TRANSAKTIONSKOST 2000 1533 1600
UNDERHÅLLSKOST 8000 8785 8000
INVESTERINGAR 6000 32000
ÖVRIGA KOSTN 5900 6419 5000
RÄNTOR/SKATT 3296 1000 1970 600 1500 500
EV FÖRÄTTNING 133x700 kr 93100

Summa 167396 260600 166060 149047 164000 190419

RESULTAT 2013 16100
BER RESULTAT 2014 -26419

Lars Edström 
Kassör

BUDGET  2014


