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Verksamhetsberättelse  

för Delångersåns Vassförening 2015-2016 

Styrelsens sammansättning 

Thorbjörn Wahlgren ordförande och sekreterare, Jonas Panes kassör och vice ordförande, Rolf 

Bergström Ledamot och Båtansvarig. Mikael Öberg och Bo Lindström suppleanter 

Vassfesten 

Trivselgeneralen Micke med fru Kerstin hade ställt till med en trivsam sommarfest som blev årets 

höjd punkt som vanligt. God mat och bra musik och ett lyckat lotteri. Inga skandaler ☺. Styrelsen vill 

därför tacka alla festprissar och i synnerhet arrangörsparet. 

Styrelsemöten 

Under verksamhetsåret har fem protokollförda möten hållits.   

Ekonomi 

se resultat- och balansräkning. 

Frågor/Uppdrag från Årsmötet 2015 
 

1.1 Hemsida tillsammans med Saltvik.se 
Detta har delegerats till en grupp där vi tillsammans med Saltviks Smf driver frågan. 

Vassföreningen representant är Jonas Panes. 

1.2 Samordning mellan föreningar 
TW har träffat ordf. i Saltviks SMF, Örjan Ljungberg och intresset var stort och en grupp bildades 

för detta. Intentionen var att bilda ett Byalag för att driva gemensamma frågor men p.g.a. 

tidsbrist har engagemanget inte haft den utveckling som kunnat önskats.  

1.3 Fiberdragning till Saltvik 
Denna fråga har sedan nyår arbetats mycket för. Försök att ordna Byalag har gjorts utan att ett 

egentligt beslut har fattats. En av utmaningarna är att få eldsjälar att jobba för detta. En annan är 

att nå ut till alla fastighetsägare. Men för få har kunnat jobba med detta. Dock har alternativ 

framtagits med kostnader från ca 300:-/mån för finansiering av anslutningsavgiften, som man 

även kan betala som en engångskostnad på ca 20.000:- 

Informationsmöte om detta kommer att hållas den 9:e maj. Alla är välkomna. För den som inte 

kan närvara kan få information av Thorbjörn Wahlgren 070-398 63 05.  

 

1.4 Uthyrning av Vassbåten 
Styrelsen har tagit beslut att INGEN uthyrning skall ske av Vassbåten.  

Styrelsen har också tagit beslut om att det skall finnas fyra stycken skeppare. Som Skeppare har 

utsetts: Rolf Bergström, Bo Lindström, Mikael Öberg och Per-Åke ”Putte” Östlund 

1.5 Sjösättningsramp 
Bo Lindström har med sina kontakter och ortskännedom, tagit på sig att försöka ordna en 

Sjösättningsramp. Bo har kontakt med en markägare och är under förhandling med honom om 

att få anordna detta på dennes mark. 
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Andra frågor som Styrelsen behandlat 

2.1          Ny båt till Vassklippningsaggregatet 
Styrelsen har beslutat att investera i en ny båt till Vassklippningsagregatet, då den som lånades 
in och provades under 2015 ansågs för rank och osäker. 
Diskussionen har var varit storleken av investeringen, eftersom båten ändå används 
förhållandevis lite och skall samtidigt vara bra för ändamålet och säker. 
Budget för ny båt har begränsats till max 20.000kr. 
Båtansvarige samt skepparna och styrelsen söker därför efter ny båt. Denna investering ryms 
inom 2015 års budget.                

 
2.2              Uppläggningsplats och båthus för Vassbåten 
Styrelsen har beslutat om att leta efter en plats där den nya Vassbåten kan ligga säkert och t.o.m 

tas upp efter en klippning. Önskemålet är också att göra ett skjul/båthus för Vassbåten där den 

kan förvaras. Ännu har ingen lämplig plats utsetts men sökandet fortgår  

2.3       Aktiviteter för 2016 
Aktiviteter inför sommaren 2016. Vassfesten och Arbetsdagen är satt till lördag den 2:a juli. 

Sedan har diskuterats förslag om att ordna andra aktiviteter, vilket fortgår. 

 

Ideella insatser 

Avslutningsvis riktar styrelsen ett stort tack till alla som på olika sätt bidrar till att föreningens 

verksamhet fungerar och till områdets utveckling och den allmänna trevnaden. Vi rekommenderar 

gärna ytterligare medlemmar i föreningen att delta i våra olika aktiviteter. Den generationsväxling 

som är på gång måste ju få större genomslag också i detta arbete för föreningens och medlemmarnas 

bästa. 

 

Saltvik 2016-04-30 

 

 

................................. ................................. .................................. 

Thorbjörn Wahlgren Jonas Panes  Rolf Bergström 

 

 

 

 


