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Villaägarna i Föreningsstad
Villaägarna i Öckerö kommun är en politiskt och religiöst obunden förening ansluten till
Vfflaägarnas Riksförbund. Föreningen hade 676 medlemmar 2018-12-31. Medlemsantalet för
Villaägarna i hela landet var vid årsskiftet cirka 311 349.

Styrelsen
Styrelsen har efter årsmötet 2018 bestått av: ordförande Jörgen Jalmsjö, sekreterare Gunnar
Wiman, kassör Bengt Börjesson, ledamot Bert Corneliusson och Tore Eskilsson. Revisor har varit
Rune Esidisson. Valberedningen har utgjorts av Janne Gustavsson och Tore Eskilsson.

Under året har styrelsen haft 9 protokollförda styrelsemöten.

Verksamhet under 2019

Under året har föreningen arbetat aktivt utifrån verksamhetsplanen för 2019. Här följer de angivna
rna enen igtplanenoc essu al.

Intressepolitik och opinionsbildning

Kontaktat kommunen angående vägar och va-nät, samt utbyte av ett ej fungerande skyddsräcke.
Genomfört.

Rådgivning

Vi har aktivt informerat om fördelen om att vara medlem i Villaägarna, samt även om
försäkringsfrågor m.m.

Medlemsförmåner

Vi har två släpkärror som har varit flitigt utlånade. Olinders Järn o Färg Hönö och Colorama
Färgbutik Ockerö erbjuder 25% rabatt på färg mot uppvisande av medlemskort.

Medlemsservice och medlemsvård

Föreningen hade enligt verksamhetsplanen för 2019 som mål att öka den upplevda
medlemsnyttan. Det skulle enligt verksamhetsplanen ske genom följande aktiviteter:
Deltagande på Trädgårdsdagarna Liseberg under maj månad. Julmarknad Fiskemuseet
1-2 december 2019. Villaägarnas Dag genomförde vi några dagar under augusti och september.
24/8 Knippla, 28/8 Hönö, 31/8 Hyppeln och Rörö, 7/9 Björkö och 20/9 Kaivsund.

Med lemsvärvn ing

Medlemsvärvning sker kontinuerligt genom Villaägarnas Riksförbund. Föreningen hade som mål
att under 2019 värva 50 nya medlemmar. Resultatet blev 36 nya medlemmar.
Föreningen har under året stärkt förbundets värvningskampanjer genom följande egna aktiviteter:
Utdelning av informationsmaterial inom kommunen. Information om medlemskap i Vi11agarna på
Trädgårdsdagama Liseberg.
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Extern kommunikation

Föreningen hade enligt verksamhetspianen för 2019 som mål att öka kunskapen om Vilaägarna
bland medlemmar och övriga villaägare i vårt verksamhetsområde. Föreningen har spridit kunskap
om Vfflaägarna genom följande kanaler. Vi har delat ut värvningsmaterial i brevlådor, samt genom
direktkontakt försökt påverka folk på olika sätt att gå med i Vfflaägarna.

Intern kommunikation

,-‘ Föreningen hade enligt verksamhetspianen för 2019 som mål att upprätthålla en god tillgänglighet
med bra serviceanda i kontakten med sina medlemmar. Under 2019 har föreningen jobbat med
intern information genom föreningens hemsida, samt i kontakter med medlemmar genom
distribution av Villaägarnas informationsmaterial.

Ekonomi

Föreningen har erhållit 55 kr i medlemsavgift per betalande medlem som förnyat sitt medlemskap.
Föreningen har fått regionalt verksamhetsbidrag med 6 kronor per medlem den 30juni 2019.

Förslag på poster, ändra efter eget Budget Utfall 19-12-31

Medlemsintäkter 37180 31200
Släpkärraintäkter 3000 5900
Vänrningsintälcter 20000 14000

Verksametsbiag 4056 3726
Szpn. intäkter 64236 54826

Lokal i6oo 1000

Fortarmg 4900 8200

Aktiviteter 3950 6500

Szm1rna kostnader 10450 15700
Årets resultat 39126

För löpande information och anmälan till våra aktiviteter hänvisar vi till vår hemsida
www.vfflaagarna.se/ockero

Öckerö 2020-02-26
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Jörgen Jalmsjö
/ Ordförande
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