
Verksamhetsberättelse	  2014	  

	  

Dan	  före	  doppare-‐dan,	  	  23	  december	  2014.	  Lagom	  till	  jul	  kom	  snön	  och	  klädde	  landskapet	  i	  vitt.	  

Bygden	  fick	  uppleva	  en	  vit	  jul	  2014.	  

	  

Södra	  delen,	  vy	  från	  Mjölkholmsävjans	  inlopp	  vid	  campingen.	  I	  bakgrunden	  Branäsberget.	  

	  

Norra	  delen,	  vy	  från	  Klarabron	  mot	  norr	  med	  Mangenäsholmen	  i	  mitten	  av	  Klarälven.	  



Styrelsen	  för	  Ovansjö	  Bygdeförening	  får	  härmed	  lämna	  följande	  berättelse	  för	  verksamheten	  2014.	  

Styrelsen.	  

Styrelsen	  har	  under	  året	  bestått	  av:	  ordförande,	  Tommy	  Sunnanängs,	  kassör,	  Ingrid	  Svanberg,	  
sekreterare,	  Mats	  Fallbäcken.	  Ledamöter:	  Sonja	  Haugen	  Svedbo,	  Tage	  Bengtsson	  och	  Lena	  
Fallbäcken.	  Suppleanter:	  Karin	  Danielsson	  och	  Eva-‐Barbro	  Anderson.	  

Styrelsen	  har	  under	  året	  haft	  fem	  stycken	  sammanträden.	  

Revision	  
Revisor:	  Gunde	  Rehn,	  Revisorssuppleant,	  Inga	  Jansson.	  

Valberedning:	  Vakant.	  

Medlemmar:	  
	  Föreningen	  har	  under	  2014	  haft	  63	  stycken	  medlemmar.	  

Ekonomi:	  

Föreningens	  ekonomi	  framgår	  av	  den	  rapport	  som	  kassören	  sammanställt.	  

	  

Verksamhet	  

Bokförsäljning	  
Den	  huvudsakliga	  verksamheten	  under	  året	  har	  varit	  bokförsäljning.	  Utöver	  styrelsemedlemmarnas	  
försäljning	  har	  böcker	  sålts	  hos	  Radioelektriska,	  ABF	  och	  Biblioteket	  i	  Sysslebäck	  samt	  hos	  

Nordvärmlands	  Livs	  i	  Ambjörby.	  	  

Under	  marknadsdagarna	  2-‐3	  augusti	  hade	  vi	  ett	  bokbord	  där	  försäljningen	  gick	  bra.	  

Vid	  den	  värmländska	  bokmässan	  i	  Karlstad	  31	  oktober	  -‐1	  november	  skötte	  Tage,	  Sonja	  och	  Ingrid	  
försäljningen.	  

Den	  30	  november	  var	  det	  dags	  för	  julmarknad	  på	  kommunalhuset	  i	  Sysslebäck	  och	  där	  fanns	  Ingrid	  
vid	  bokbordet.	  Nämnas	  bör	  också	  att	  Ingrid	  och	  Roland	  gjorde	  en	  stark	  försäljningsinsats	  i	  december	  

på	  eget	  initiativ	  bl.a.	  på	  Coop	  i	  Sysslebäck.	  

Övrigt	  
Under	  våren	  beslöts	  att	  föreningen	  skulle	  engagera	  sig	  i	  utemiljön	  vid	  Dalbygården.	  Ärendet	  gäller	  ett	  
stängslat	  område	  där	  de	  boende	  och	  dagverksamheten	  skulle	  kunna	  vistas.	  Ingrid	  och	  Tommy	  deltog	  

i	  flera	  möten	  med	  kommunrepresentanter.	  Samtidigt	  under	  sommaren	  fick	  föreningen	  motta	  diverse	  
möbler,	  husgeråd,	  tavlor	  m.m.	  från	  dödsbon.	  Detta	  såldes	  på	  auktion	  och	  behållningen	  skulle	  
oavkortat	  gå	  till	  utemiljön.	  Under	  2015	  kommer	  ärendet	  att	  gå	  vidare	  och	  vi	  får	  anledning	  att	  

verkställa	  och	  avsluta	  vårt	  åtagande.	  

Vid	  Arkivens	  Dag	  på	  Utmarksmuseet	  i	  Ransby	  den	  8	  november	  blev	  vi	  indirekt	  deltagande	  då	  vi	  
lånade	  ut	  vår	  fotoutställning	  som	  vi	  visade	  första	  gången	  vid	  beredskapsminnesdagen	  i	  april	  2010.	  

	  



Bilder	  från	  bokmässan	  i	  Karlstad	  

	  

Vi	  tackar	  medlemmar,	  sympatisörer	  och	  bokköpare	  för	  det	  gångna	  året.	  

	  

Gunnar	  Svensson	  besöker	  vårt	  bokbord	  

Ingrid	  på	  bokmässan	  

	  

Stora	  salen	  på	  bokmässan	  

Sonja	  på	  bokmässan	  

	  


