
 
 
 
      

Verksamhetsplanering för Hullsjöns Bygdegårdsförening 2022 

 

Bygdegården 

 

 

 

 

Ansvariga 

Stefan, Henrik, Thomas, Rut, Margareta 

Margareta tar emot bokningar 

Ny varmvattenberedare installerad hos hyresgäst 

Innertaket i lokalen är åtgärdat och målat  

Två kompletta barnstolar finns nu i lokalen 

Städdag inplanerad till sista veckan i maj, klart 

Föreningen har fått en utemöbel och dynor. Möbeln behöver målas. 

Margareta kör gräsklipparen och håller gräsmattan i trim 

Alla gamla protokoll från föreningens start till och med år 2000 är inskannade 

Röjning av fotbollsplanen kommer att utföras som möjliggör att vi kan nytja planen som 
parkering vid våra arrangemang 

För styrelsens kommande budgetarbete 

Thomas, Rut, Stefan  

Ansökan miljötillstånd infiltrationsanläggning klart och expedierat från Miljökontoret. 

Ansökan driftsbidrag är inskickad till kommunen. 

Driftsbidraget från kommunen är utbetalt till föreningen 



 
 
 

Bagarstugan 

 

 

 

 

Skoterfik 

 

 

 

Ansvariga 

Rut, Margareta 

Margareta tar emot bokningar 

Nu är det städat och iordningställt i bagarstugan. Vatten påkopplat. 

Sotning utförd 

Vedkontrakt skrivet med SCA för bagarstugan. Alved till bakning. 

För styrelsens kommande budgetarbete 

 

 

 

Ansvariga 

Anna och Thor 

Säsongens skoterfik har varit uppskattat och välbesökt 

 

 

För styrelsens kommande budgetarbete 

 

 



 
 
 

 

Skarpuddsbadet / Camping 

 

 

 

Badet Hissjön 

 

Ansvariga 

Märta-Li, Camilla 

 

Planering veckoschema för skötsel av campingen under säsongen är på gång. 

Stugorna till campingen är på gång 

Elcentral behöver säkras upp 

Städdag och utsättning av bryggor inplanerat till sista veckan i maj 

Bastun är påmålad 

För styrelsens kommande budgetarbete 

Thomas, Rut, Stefan 

Planering inköp av tre enklare övernattningsstugor till campingen är på gång. Bygglov för 
dessa är beviljat. 

Avslag för sökt investeringsbidrag gällande ny lösning för avlopp och infiltration badet. 

Kontakt med miljökontoret är på gång inför ny ansökan för byte av avloppsanläggning till 
badet 

Ansvariga 

Kenneth, Marcus, Thomas 

Bron lagad till utedasset 

Bad och utedass städat och krattat 

Röjning kring badet klart  



 
 
 
 

 

 

Arrangemang under 2022 

 

 

 

 

 

För styrelsens kommande budgetarbete 

 

 

Ansvariga 

Johanna, Märta-Li, Urban 

Karin, mat / fika 

Planerade arrangemang under året;  

5 juni Hullsjödán, klart 
6 juni Nationaldagsfirande, klart 
Midsommarfirande, kl. 12.00 midsommarafton, klart 
16 juli Hullsjön Runt, klart 
31 juli Gudstjänst 
Bakluckeloppis, Grillfest och ev, julmarknad uppdateras senare med datum 
Grillfest, inplanerad 13 augusti 

Julmarknad, 19 november. Kallelse till medlemsmöte under senare delen av september, där 
vi planerar marknaden. I dagsläget är det Rut, Margit, Margareta och Karin som ni vänder er 
till alla ni som vill delta och anordna marknaden. 

För styrelsens kommande budgetarbete 

 

 

 



 
 
 

 

Aktiviteter/Friskvård/Träning 

 

 

 

Aktiviteter/Stigar och leder/Skoterleder 

 

 

 

 

Ansvariga 

Märta-Li, Rut 

 

Cirkelträning inbokad onsdagar t o m sista onsdagen i maj, kl. 18 – 20. Startar första onsdagen 
i oktober kl. 18 - 20   

Planering finns för att anordna svampkurs och kurs i karda och tova 

För styrelsens kommande budgetarbete 

 

Ansvariga 

Thor, Thomas, Urban 

Vandringsleden behöver planeras om efter sträckan. Röjning och uppmärkning av leden 
behöver utföras 

 

 

För styrelsens kommande budgetarbete 

 

 

 



 
 
 
 

 

 


