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Styrelsen har haft sju protokollförda möten samt ett uppstartsmöte för planering av 
verksamhetsplanering för 2022. 
 
Verksamhet 2021 
Sammanfattning av året är att trots en fortsatt pandemi har vi haft möjlighet att välkomna 
besökare till vår by. Vår camping och badplats har varit väl besökt under sommarmånaderna. 
Besökare har deltagit i våra aktiviteter och arrangemang som anordnats under 
verksamhetsåret. Besökarantalet har varit lägre men positivt mottagna av våra besökare. 
Vi ser fram emot 2022 och hoppas att corona pandemin dämpas och att vi alla får börja återgå 
till något som kan ge förhoppning om en normal tillvaro igen. 
 
Medlemmar 
Föreningen har under året haft 118 betalande medlemmar. Medlemsavgiften har varit 50 kr 
för enskild medlem och 150 kr för familj. Inbetalda medlemsavgifter under året är 6500 kr. 
 
Ekonomi 
Ekonomiska resultatet redovisas separat se bifogad Resultat- och Balansräknings rapport. 
Föreningen har under året sökt bidrag från kommunen, redovisas i Resultat- och 
Balansrapport. 
 
Bygdegården 
Infiltrationsanläggningen har åtgärdats.  
Uthyrning under året ca 10 gånger till allmänheten bland annat för whiskeyprovning, 
hockeykväll och byagudstjänst.  
Föreningsmöten har bokats för bygdegårdsföreningen, fiskeföreningen och vägföreningen. 
Scouterna Kovland har varit inkvarterade i bygdegården under en helg med övernattning. 
Fjorton barn i åldrarna 7 -9 år och tre ledare. 
Gemensam städdag under våren. 



 
Bagarstugan 
Bagarstugan har under året fått ny entré. Uthyrd ett tjugotal gånger under året. Bagarstugan 
visas vid våra arrangemang och försäljningen av nybakt bröd uppskattas. 
 
Skarpuddsbadet 
Under året har föreningen sökt investeringsbidrag från kommunen för att byta den befintliga 
avloppstanken till en miljövänlig infiltrationsanläggning på grund av hög kostnad för 
tömning.  
På gång även med enklare stugor för campingbesökare. Campingen har erhållit sponsring för 
inköp av enklare övernattningsstugor av Johans Städmaskiner AB. Alla fasta elplatser för 
husvagnar har varit uthyrda under säsongen. Stor tillströmning av badgäster under fina 
sommardagar. Camping och bad är öppet för allmänheten från slutet av maj till mitten av 
september. Gemensam städdag utfördes under våren. 
 
Bastun 
Bastun har varit flitigt använd och bokats under hela året. 
 
Badet Hissjön 
Hissjöbadet har haft många badgäster under sommaren. Föreningen planerar röjning av 
området och att se över sittplatser för besökare.  
 
Stigar och leder 
Föreningen har skrivit ett avtal med SCA att röja upp en vandringsled. Vandringsleden startar 
vid Långsand (där Hullsjövägen går allra närmast mot sjön innan campingen) och avslutas i 
Ysterviken (viken vid nedsättningsplatsen för båtar strax före byn efter Hullsjövägen). 
Sträckan är uppskattningsvis ca 3 – 4 km lång. 
 
Genomförda arrangemang under året 
6 juni, midsommar, Hullsjödán, bakluckeloppis, grillfest, julfika 
 
Aktiviteteter 
Hullsjön Runt, träningstillfällen för yoga, pingis, stepup, cirkelträning. Föreningen har fått ett 
löpband, träningscykel och roddmaskin att nyttja vid träningstillfällen 
 
Hemsidan 
Vår hemsida behöver revideras och föreningen söker någon som kan hjälpa till med detta. 
 
Profilkläder 
Profilkäder Hullsjön, se hemsidan hullsjon.se 
 
Tack! 
Föreningen vill skicka ett stort tack till alla medlemmar och sponsorer för ett gott samarbete 
och stöd under året. 
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