Arsredovisnin g 2A2A
Verkso mhets beröttelse
Händelser under 2020
[-nrlcr vr:rksamiretsätet har nio
sq,rclscsarrlrnanträden hållits, och rrc Ullna
\rtt rned aktueli information sänts till
rnecllerrmirrna. Str,relsen har dessutotn i stor
omfartning hancllagt och fcjrberett ärcrrden
iill str.relscrnötena r.ia mail ocl't
rcletbnsamtal. Cor.icl 19 har stä1k till fiir oss
som för ala anclra och årsmöret n-ingades
scrnareläeeas rill dcn 14 juni. I)et hol.ls
tiromhus ;lå norra områdct.
Foljarrrie personer har ingått i swrelsen frän
och med årsmöret i juni 202{).

Styrelseledamöter

Tom Vald till

t
lrene Klee,
Ordförande
+ redaktör for Ullna Nytt
Margareta Weinesjö,

Områdesansr.arisa

liir

söc1ra har r-arit

ller

Grenlund och Christer }Iolön . och iör
norra onxad c t (i ablicl/ IIe tec Nou,o s rau'ski.
Från iauuarr202l ersätts Nletec mecl sonen
Gabriel fulli ut som områdcsansvarig.
Str-relsen frarnfiir på cletta särt sitt \:Arma
tack tiil l'Ietec som under nänga är r.atit er-t
klippa i föreningen som områdesansr,arig,

Eirer årsmös"1 a1,gick alla i valberedningen
utom Rirgitta E rs on-Iij eilin.,\cl jungerad till
"*

valberec'lninqen irar i.strillet Er-a-IJritt
Sandlund r.alit.
Srrrelseiedamoten Johan BL-x avled hasdgt i
augusti 2020. Snrelsen är fram tili årsmöter
202 1 kornpletrerad med en tjänstr:öranclc
ers ättarc, hlarianne Baucr.
Fijreningens mångårige revisor och
ordförancle på stärnrlor, Gösta Ottestam,
ayled under fijrscimmaren.
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Kassör
Margareta Winell,
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Vice ordf,
eldeb.ansvariq
Lena Cronvall Moren
Sekreterare
lngvar Carlsson
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som inte var nän-arande vicl dc
obiigatoriska n-å arbemdaganra arr tre
möjliga debiteras 300:- tör fiånr.aro en gäng
och 500:- för irånvaro n-å qångcr. Intäkterna

Maroareta Wallin
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Marianne Bauer
Asa Karlsson
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för icke nän'aro bler' 17 400 kr. N-ra ar.gfter
kermma gäl1a från 2021.

Ledamot
Johan Blix,
Ledamot
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Eva Rask

Christine Nordström
Ulla Sandberg
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Dricksvattnet knntrollerades er.l gång under
säsongen tili en kostnad av 6 796 kr.
I(r,aliteten bedömdes i.zra tf änlig.

Förbättring av badbryggan på
södra området

Revisorsuppl.
Helen Hurtiq
Cecilia Falkerheim Bark

Intäkter från arbetsdagar

Dricksvattenkvalitet och kolfilter

Revisarer
Mona-Lisa Lefverth
Christian Josefsson

De tre gelnensamrna arbetsdasarna iör 2020
var 2 mai.13 ium ocirl2 september.
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Valberedninq
Birgitta Ersson- Kjeliin
lnga-Britt Olsson,

Arbetsdagar 2420

2021/nwa|\

Rätt att teckna flnna har lrene I{ee,
ltrargareta Wincil oc1-r \{argareta Wcinesjö,
n å i trirening,
"

Sfirelsen beslutade under hösten 2019 om
en förbättnng av södra omlådets badbn'gga.

En avsärtning giordes i buclgeten lör 202A
efter att cn ma]oritet ar. medlemmarna
önskade få detta proiekt genomfiirr.
Frivilliga krafter, Per Gran lun d, I{en Jibr6 us
och Berd I(ieilberg, byggde under t åten en
fantas tisk bn gga s om gjorr badn-rö j ligheterna
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Stvrelsens arbete
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Strtelsens arbete har pr'?igiats er. Cor.ici 19 i
sä måtto att *.tlreisemöten antingcn har
hål.lits ute cller som Zoommören. Då
leclamötcrna bor: i olika delzrl ar.
Stor-stocliholm har digirala möten r..isat sig
qarrska sn'iiclisa r.irterricl Cå ju Uiha inre
bluder på sitt skönaste uter,äder. I)ct är
rngen vild gissniflg att denna rnetod har
kommit ör att stanrra,
Cor.id 19 innebar också aft många
medlemmar valde att bosätta sie tidigt på
säst.rnsen på L llna fiir att undr.ika srnitta,
Beiasrningen l:1ev därmecl mrcket hög på
föreningens parkerinqsplatser som redan i
april olia var iirrerfrllda. I övriet är det
fantastiskt att värt Ullna kunnat bidraga riil
att frera kunnat kiinna tr!.ggher och också
vågat r-ara utomhr:sl
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Under årcr hal 1-1 snrgor br,tt ägilre . åntalet
tomter lk 149 st, yarav tomt 59 ej lår
bebyqgas. Intäkter f'ör ör.erlåtelserna har
yartt2 800 kr. ,\lla nr-a rnedlernmar har
hälsats särskilt r-älkomna i Ullna Nr-tr.

Stvreisen beslöt i oktober art områdesans\:är
och bvalag bildar en organisatiorr från ]anuari
2021 rned 3-.1 per.soner från norra respektir.e
södra omlaclena. \'arie område har en sk
lasbas. r\rbcts upirgilterna fiir ilrup perna ii'ån
1 ianuan 202l har bestämts i samråd med

t,rdför'ande och kassör.
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Utbetalda an/oden till
förtroendevalda (bruttc kr
lrene Klee, ordförande och
redaktör UllnaNytt
Margareta Weinesiö kassör:
Marqareta Winell vice ordfJohan Blix, ledamot postumt
lnqvar Carlsson,ledamot
Lena Cronvall Moren, sekr
Gabriel Nowostawski,
områdesansv. norra
Per Granlund,

områdesansv.södra
Christer Morån,
områdesansv.södra
Birgitta Ersson Kjellin,
valberedninq
Suppleanter

14 550
10 633
10 050

2 600
2 600
8 610
7 500
6 400
6 400

999
400

Autornatiska bomrnar
Llndel trrösten kom, änrligen. automariska
bomrrrar på plats vid infartema,
e fterlzingtade äv mån.qal E,tter litet
inkörningsproblematik svnes de nu funqera
väl.

Gösta Ottestam, revisor
postumt
Cecilia Falkerheirn
Bark.revisor
Tony Westerberg
Hemsidan ullna.com
oresentkort

s99

Sociala avgifter

8 435

Totalt

8't 435
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