
Verksamhetsberättelse för Hopsala byaförening r.f.
1.1.-31.12.2010

Verksamheten på byagården har fortsatt på traditionellt sätt.  
Byaföreningens  styrelse  vill  uttala  ett  tack  till  alla  dem  som  varit  med  och  stött 
verksamheten på byagården. 

Möten under året:

Årsmöte för 2009 hölls   23.02.2010

Styrelsens sammansättning sedan 23.02.2010 har varit:
Greger Rönnqvist ordf.
Runar Salo viceordf.
Gun-Mari Björklund sekr. 
Håkan Spikbacka kassör
Judith Hummel allt i allo.

Styrelsen har haft 3 protokollförda sammanträden under året.
Som revisorer fungerar Jan Vibäck och Börje Sundqvist, 

Styrelsen har ordnat följande sammankomster:

Påskbrasa  03.04

Traditionsenligt Julgröt på självständighetsdagen den 6.12. 

Verksamhet på byagården:

Kronoby kommun hyr lärarbostaden till barndagvård ”Snövit”  Kalaskocken ANKI hyr 
köket sedan Oktober 2010
Byagården  har  upplåtits  för  MI-kurser,  jaktföreningens  möten,  Hembygdsföreningens 
möten, lanthusmödrarnas måndagssamling, syföreningens möten, bibelstudier och möten 
med andligt innehåll, samt privata sammankomster samt föredrag kring olika teman.
”Småskolan” används av MI  för vävkurser.
Ungdomarna har tillgång till fd. Slöjdsalen där de kan spela bordtennis, innebandy mm.
16.3 Ole Hagnäs med söner berättade om boken ”Så länge jag minns” 
27.10 Biskops Kvarn, historisk tillbakablick.



Inkomster och bidrag  under året:

Hyror från Kronoby kommun för Snövit.
Hyresinkomster från Medborgarinstitutets kurser.
Hyresinkomster från uthyrning av kök.
Inkomster från av styrelsen anordnade träffar.
Bidrag från Kronoby blomsterfond. Hilma och Edvin Vikströms minnesfond.
Bidrag från Kronoby kommun till värme och el. för ungdomslokalen.
Hyror från föreningar och privata som använt byagården för möten och aktiviteter.
Inkomster från lotterier och försäljning av husbondelängder.
Marthaföreningen har bidragit på många olika sätt, bl.a servering samt lotterier till stöd 
för föreningen.

Skulder

31.12.2010 var totala skuldbördan för Byaföreningen    3 500,00  €

Övrigt:

Parkeringen framför byagården har förstorats och försetts men ny belysning.
På begäran av styrelsen har en miljöhälsovårdsinspektion gjorts för att utreda om köket 
kan hyras ut för catering. Inga större åtgärder behöver göras i köket för att fylla kraven 
enl. hälsoinspektören. Samtidigt granskades övriga utrymmen, och gjordes en anmälan 
enl.  Hälsoskyddslagen  för  att  få  användas  som  samlingslokal.  Detta  har  inte  gjorts 
tidigare. Slutlig inspektionsprotokoll väntas under våren.
Ett  nytt  hyreskontrakt  för ”Snövit”  har förhandlats  fram,  med hyreshöjning och mera 
preciserade villkor. Enl nya hyreskontraktet får ”Snövit” använda slöjdsalen för lek och 
aktiviteter när det är för kallt att vistas ute.
Styrelsen har upplåtit ett källarrum (potatiskällaren) till KNT-net att användas som nod 
för fibernätet, byagården har genom detta nu fri tillgång till snabba bredbands nättjänster.
Byaföreningen har ihågkommit bybor som avlidit med minnesadress.
Byaföreningen har också uppvaktat årets Hopsalastudenter.

Kronoby den  14.02. 2011

Styrelsen


