Medlemsinformation våren 2018

Servicegruppen redo
inför sommarens jobb
Ett 20-tal personer tillhörande den
så kallade servicegruppen har varit
samlade på Café Skogen för en
genomgång inför sommarens jobb
vid Kilsbergsstugan.
Servicegruppen är indelad i sju mindre enheter bestående av två till
fyra personer i varje enhet, som ser
till att gräset blir klippt och att det
ansas rent allmänt runt om stugan
och i dess näroråde.
Varje enhet har två arbetspass
under sommaren – ett på försommaren och sedan ytterligare ett län-

gre fram. Det handlar om att klippa
gräsytorna i anslutning till stugan
men även se till att de olika stigarna
till och från grillplatsen, Alvars
Minnessten och kapellet hålls öppna.

servicegruppen
Det handlar om ett par timmars arbete vid två tillfällen under sommarhalvåret, och som bonus får man en
fin stund i ljuvlig sommargrönska vid
Kilsbergsstugan.
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Styrelsen för Föreningen Kilsbergsstugan: Lennart Nyström Hans Nilsson Håkan Åvall
Jörgen Andersson Lars Stjärnkvist Jörgen Westman Kjell Stockhaus

Årsmöte i Tomasboda
torsdag 7 juni kl 18.30
Årsmötesförhandlingar och kaffeservering

Kallelse till årsamöte och aktiviteter 2018
torsdag 7 juni kl 18.30
DAGORDNING
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)

18)
19)

Årsmötets öppnande
Godkännande av stadgeenlig kallelse
Val av ordförande av mötet
Val av sekreterare för mötet
Val av justeringsmän
Föredragninf av verksamtesberättelse
Revisorernas bereättelse
Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen
Val av ordförande i styrelsen
Val av styrelseledamöter
Val av två suppleanter i styrelsen
Val av två suppleanter i styrelsen
Val av valberdning
Fastställande ac medlemsavgift för löpande arbetsår
Beslut om avgifter för tillträde till byggnader
Beslut om eventuellt överskott
Behandling av frågor som väckts av styrelsen eller som
till densamma inlämnats av föreningsmedlem minst åtta
dagar före årsmötet.
Övriga frågor
Mötes avslutning

Besök föreningens hemsida
Föreningen Kilsbergsstugan har en egen hemsida med
såväl viktiga nyheter som intressant historik.
www.tomasboda.se
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Balansrapport
2017-12-31

2016-12-31

Kassa och bank
Kassa
Plusgiro
Bank

508,50
60 041,40
156,86

508,50
51 895,00
156,86

Summa tillgångar

60 706,76

52 560,76

-19 310,76
-4 039,00
-23 349,76

-5 818,26
-13 492,50
-19 310,76

Eget kapital
Årets resultat-Eget kapital
Årets resultat
Summa eget kapital
Övriga kortfristiga skulder
Minnesfond
Skuld till medlemmar
Övr kortfist. skulder

-6 350,00
-29 620,00
-1 387,00

-6 350,00
-26 900,00
-33 250,00

Summa skulder o Eget kapital

-60 706,76

-52 560,76

Resultatrapport
Medlemsavgifter
Försäljning fönster
Gåvor
Summa intäkter
Inköp av varor o matr
Driftkostnader
Repr o underhåll
Möteskostnader
Kontorsmatr o trycksaker
Porto
Försäkringar
Bankkostnader
Övr kostnader
Summa kostnader
Årets resultat

2017

2016

32 020,00
00
5 500,00
37 520,00

34 275,00
1 800,00
3 450,00
39 525,00

-4 216,00
-7 251,50
-3 170,00
-5 521,00
-5 668,00
-2 812,00
-4 076,00
- 766,50
00

-2 640,00
-3 763,50
00
-4 574,00
-7 058,00
-3 285,00
-3 906,00
-606,00
-200

-33 481,00

-26 032,50

-4 039,00

-13 492,50
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Rekordvinter vid Kilsbergsstugan

Wadköpingsloppet. Här kommer täten i Wadköpingsloppet 4 februari 2018. Skymd på
bilden startnr 5, Peo Svahn, 52 år. Han slutade på 3:e plats.

Rekord i snödjup
och antal gäster

Vinterlandskap i Tomasboda . Den här fina bilden tog Kjell Stockhaus vintern 2018.

Vi fick uppleva en av de snörikaste
vintrarna på många år i Kilsbergen,
och aktiviteterna vid Kilsbergsstugan
iTomasboda har varit rekordstor.
Varje helg som scouterna haft serveringen öppen har besökarna fyllt
platserna runt borden i stugan.
Spårsystemen i Kilsbergen är täta
och efterfrågan på spårkartor har
därför också varit stor.
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Den riktiga snövintern kom sent vilket också innebar att våren blev försenad.
De verkliga entusiasterna kunde
dock åka skidor långt in i mars innan
föret blev allt för besvärligt. Nu är
dock vintern ett minne dock, och
istället kan manglädja sig åt blommande gullvivor och andra växter på
ängarna runt Kilsbergsstugan.

50 cm
Rekordvinter.. Till slut kom vintern och det rejält med ett
snödjup på 50 centimeter konstaterar Jörgen Andersson.

Söndagen den 21 januari
blev något av rekorddag i de
Blå bergen och i synnerhet i
Tomasboda. NSF-scouterna
som sköter serveringen i stugan hade kallat in ”extrapersonal” och det var nog tur, för
det var länge sedan man såg
så mångavintersportare i
spåren krings Tomasboda.
Många fick köa för att få sig
en kopp kaffe och en macka
och sittplatserna i stugvärmen var upptagna till sista
platsen. Den här söndagen
kunde scouterna räkna in
281 besökare.
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- När jag och hustru Mona började
aktivera oss i Kilsbergen var vi unga
och orkade hur mycket som helst,
berättar Gustav. Det var på 50-talet
och vi åkte vespa upp till Gårdsjötorp
för att sedan fotvandra vidare i bergen. I ryggsäcken hade vi med oss
mat för dagen och hemfärden skedde många timmar senare.

profilen
- På tal om den långlivade och snörika vintern i år så minns jag också
senvintern 1966, säger Gustav vidare. Jag kommer ihåg att det var 17
april och vi hade pulkan med oss och
åkte på skaren med våra barn. Inga
vårblommor den gången inte...

Gustav Olsson:

”Anledning till oro för
Kilsbergsstugans framtid”
Gustav Olsson är en av många aktiva medlemmar i kretsen kring Kilsbergsstugan iTomasboda, och han är orolig för stugans framtid. Dels eftersom han tillhör valberedningen och ser svårigheterna att få nya yngre friska
krafter att engagera sig, och dels rent praktiskt eftersom
en del arbete måste utföras på platsen.
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Men nu är Gustav orolig för Kilsbergsstugans framtid. Dels rent före-

ningsmässigt och administrativt men
dessutom också när det gäller praktiska göromål.
- Om vi backar bandet bara tio år så
var det inga större problem. Vi var
alla fortfarande i vad man kan kalla
arbetsför ålder och orkade klara
göromålen i anslutning till stugan.
Med några få undantag är de flesta
nu runt 80 år och äldre.
Det betyder att spänsten och orken
inte alls är vad den varit, och framför
oss har vi en del stora arbeten att
utföra i anslutning till Kilsbergsstugan. Jag vet att Kilsbergsstugan i
Tomasboda är ett mycket populärt
utflyktsmål för väldigt många örebroare, men om vi skall kunna erbjuda
samma service i framtiden måste det
ske en föryngring och den måste
komma relativt snabbt.
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Arbetsdag i Tomasboda
Boka in lördagen den 15 september kl 9.00 för en
arbetsinsats i Tomasboda. Vi slår av det vissna
gräset, krattar och fejar. Efter några timmars
arbetsinsats blir det sopplunch som vi hoppas
kunna intas utomhus.

Adressändring
Anmäl ny adress till: avallhakan@gmail.com eller telefon 019-20 24 22
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