
Både plus och minus 2018

Om vi blickar tillbaka på 2018 finns det både glädjeämnen och även lite smolk i 
glädjebägaren . 

På plussidan noteras att vi främst tack vare ett värdefullt samarbete med några 
andra föreningar har vi kunnat erbjuda flera bra aktiviteter för våra 
medlemmar. 

Tyvärr är läget dock sådant att enskilda mindre föreningar som vi inte på egen 
hand mäktar med att genomföra större aktiviteter. Samarbete har blivit ett måste
och det är i sig inte något negativt. Vi knyter värdefulla kontakter med andra 
organisationer och deras medlemmar. Kanske kan det också synas framöver 
både i utbudet av aktiviteter och i medlemsstatistiken.

Deltagandet från vår förening i de olika arrangemangen blev dock tyvärr ofta   
lågt. Det kan ha att göra med att inbjudan inte nått ut till alla medlemmar 
alternativt att det är andra typer av verksamhet som efterfrågas.

En hel del verksamhet under 2018 förtjänar dock att lyftas fram.

Studiebesök med någorlunda bra deltagande har genomförts vid 
Saltviksanstalten, Bergeforsens kraftverk och Vattenverket i Härnösand.

Fjolårets lyckade ”Grillning” genomfördes vid Gula Villan. Det grillades och 
en frågesport uppskattades av deltagarna. Bra väder och ett 20- tal deltagare.

En planerad resa till Gudmundstjärn i slutet av augusti måste tyvärr inställas på
grund av för få deltagare.

Vår ekonomi är fortsatt god. Behållningen uppgår till drygt 85.000 kronor. Se 
vidare den ekonomiska berättelsen.

Uno Gradin
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