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Styrelsen har bestått av följande personer:
Stefan Lind  ordförande
Bo Leek kassör 
Erik Marander sekreterare
Ylva Bergström ledamot
Håkan Holmkvist ledamot 
Lars Kollinius ledamot
Heikki Nykänen ledamot
Karin Lundberg suppleant 
Patrik Windahl suppleant 

Styrelsen har haft tre möten under verksamhetsåret.
Sponsorer 2017 har varit:
Mobergs bygghandel, Hallors Glas, Windahls Garantibilar, Roland Axelsson Bygg, Tommys Bygg o
Plåt, Backalack samt HL Data.

Ekonomin visade 2017 ett överförväntat positivt resultat, 11 633:-. Stora inkomster vid sidan av 
medlemsavgifter genom försäljning och uppdrag på renoveringsprojekt.

Den 3 juni höll vi Öppet hus. Vi sålde lotter, slöjd- och  vävalster.  
Det blev återigen ett lyckat evenemang och minst två nya medlemmar.

Noramarken 2017 var återigen riktigt bra. Vi hade enorm fart på lotterierna och ett stort utbud av 
alster till försäljning. Tack alla som bidrog med alster och arbetskraft.

Antalet medlemmar var vid årsskiftet 2017/18 43 st. varav 9 vävare.

Vi har fått till ombyggnationer i maskinhallen, lite mera luft och lärarpodiet är nu ett minne blott.

Hobbysnickarna finns nu med på Youtube, Google Maps, som grupp på Facebook och har en blogg 
på hemsidan, kontakta Stefan Lind om du vill bidra med inlägg med mera.

Även under 2017 har Stig Jedselius hållit i Hobbysnickarnas studiecirkel. Studiecirklarna är 
avgiftsfria och sponsras av Studieförbundet Vuxenskolan som ger bidrag till föreningen för varje 
kurs vi har. Vi kan hålla fler studiecirklar där det räcker med 3 deltagare för att vi ska få in bidrag 
till cirkeln / föreningen, så  medlemmar är välkomna med förslag på ämnen.

Vävarna har sin studiecirkel i ABF:s regi. 7-9 medlemmar har träffats varje tisdag under höst- och 
vårtermin. Bidrag efter samma modell som Studieförbundet Vuxenskolan.
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Våra båda studieförbund delar också ut ett kulturbidrag för sådana arrangemang som Öppet hus.

Styrelsen tackar alla Hobbysnickare och Vävare som under det gångna året bidragit med gåvor till 
lotterier och alster till försäljning och dem som på olika sätt snyggat till och förbättrat i vår lokal. 
Ett tack även till revisorerna och valberedningen.

Stefan Lind                  Bo Leek Heikki Nykänen

Ylva Bergström Erik Marander Lars Kollinius

Karin Lundberg                 Håkan Holmkvist   Patrik Windahl 
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