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Hargshamns Folkets Husförening
Styrelse- och verksamhetsberättelse 2008
Möten
Styrelsen har haft 12 protokollförda möten under 2008.

Fastigheten
Under 2008 har yttre renoveringar gjorts på fastigheten, såsom målning av
vindskidor och uppfräschning av fasaden. I källaren har man inordningsställt ett
biljardrum, numera kallat C-sal. Även kapprummet har gjorts om, till ett
kombinerat kapprum och mötes/träff rum, som numera kallas för D-salen.

Uthyrning
Under 2008 har A-salen varit uthyrd 115 gånger,,4 099 personer, B-salen 46
gånger, 234 personer, kök 7 gånger, C-salen 53 gånger, 362 personer och
lägenheten 13 gånger. D-salen har uthyrts två gånger, 95 personer

Camping
Styrelsen har påbörjat planering och uppdatering av regler och utformning av
campingplatsen.

Verksamhetsberättelse Biljardhallen (c-salen)
Under våren 2008 iordningställdes Biljardhallen. Tidigare användes dessa lokaler av
Hargs Skytteförening. Officiell invigning ägde rum den femte juni då Martin Eriksson
utsågs till klubbvärd. För en av styrelsen fastställd medlemsavgift erbjöds en lokal
där Hargshamns barn, ungdomar samt vuxna kunde träffas och bland annat spela
biljard, kasta dart och lyssna på musik. Biljardhallen har fram till nyår 08/09
nyttjats ca 60 ggr för bland annat pubkvällar, körövning samt födelsedagsfester.
Medlemsavgiften för 2008 var 100:-/familj. För att även få tillgång till egen nyckel
erlades 200:- i deposition. Antalet lösta medlemskort hos klubbvärden är 12 st. och
antalet utlämnade nycklar med erlagd deposition är 4 st. Således har klubbvärden
en kontantkassa av 2000:- den 31 december 2008.

Underhållning
Folkets Hus ordnade ett öppet hus den 13 september. Olika aktiviteter anordnades
under dagen. Företagare fanns på plats och visade upp sina produkter. Dagen
avslutades med dans på kvällen.
Två pubkvällar har anordnats för medlemmar i biljardklubben och för de som har
insatser i Folkes Hus.
Folketshus föreningen har, tillsammans med Hargshamns Båtklubb, haft en
utställningsmonter på en föreningsdag som arrangerades av Östhammars kommun.
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PRO:s arbetsgrupp
PRO:s arbetsgrupp har under 2008 utfört arbeten i och utanför huset.
Ett nytt avtal om lokalvård i Folkets Hus har upprättats. Avtalets giltighetstid från
2000-01-01 löpande med en månads uppsägningstid tills någondera parten säger
upp avtalet.

Insatser
Under året har 244 nya insatser sålts.

Styrelsen
Styrelsens arbete under 2008 har varit ideell. Ingen ersättning har utgått till någon
styrelsemedlem. En förändring av styrelsens sammansättning har skett under året.
Olle Eliardsson avgick som ordförande den 8 maj 2008. Styrelsen valde Kerstin
Karusseit till ny ordförande. Olle lämnade sedan sitt uppdrag som uthyrare och
styrelseledamot den 30 juni 2008 på egen begäran. Ansvaret som uthyrare har
varierat, vilket har gått bra eftersom arbetsrutiner har noga tagits fram och en
mobil telefon har införskaffats.
Under året har det arbetats med en uppdatering av föreningens stadgar. En jurist
från Folkets Hus och Parker har varit till hjälp.
Styrelsen vill härmed framföra sitt varma tack till alla som stöttat föreningen under
det gångna året. Föreningen riktar ett särskilt tack till PRO:s arbetsgrupp samt till
alla föreningar och enskilda som besökt Folkets Hus under året.
Styrelsens sammansättning under 2008:
Ordförande t o m den 8 maj 2008

Olle Eliardsson

Vice Ordföran

Arto Tanskanen

Ordförande fr.o.m. den 8 maj 2008

Kerstin Karusseit

Kassör

Yvonne Tanskanen

Sekreterare

Pia de Groot Boersma

Ledamot

Eleanore Rosén
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