Verksamhetsberättelse för den ideella föreningen BiG Vaxholm
1/1 – 31/12 2018

BiG Vaxholm har som syfte att planera för ett hus avsett för personer som är 45+ utan
hemmavarande barn, som har arbetsgemenskap som grund och som önskar bo i gemenskap i
Vaxholm. Föreningen ska eftersträva en spridning av ålder och kön.

Årsmötet den 22 mars avhölls på Träffpunkten Kanonen. En ny styrelse valdes.
Den nya styrelsen består av
Ingrid Ekstedt, ordförande
Eva Westberg, vice ordförande
Leif Ljungberg, kassör och medlemsansvarig
Hillevi Atterberg, ansvarig för hemsidan
Anna Neovius, aktivitetsansvarig
Bosse Lidén, ledamot
Evy Vozila, ledamot
Sekreterarskapet har cirkulerat bland ledamöterna
Firmatecknare är Eva Westberg och Leif Ljungberg, var för sig
Revisor är Matts Mattsson med Jonas Hök som vice revisor
Valberedningen består av Gunilla Lauthers och Ulla Blomgren (sammankallande).
Styrelsen har sammanträtt 9 gånger under året. Två gånger med den gamla styrelsen och 7
gånger med den nya.

Medlemmar
Antalet medlemmar vid årets slut var 46, en ökning med 7 personer. Styrelsens fokus för
medlemsrekrytering har varit att få in nya medlemmar från Vaxholm med omnejd.
Verksamhet och Medlemsmöten
Fokus under året har varit kontakterna med Svenska kyrkan för att få klarhet i om vår
samarbetspartner Sveafastigheter Bostad får förvärva Prästgården med tillhörande tomt.
I augusti var representanter för styrelsen tillsammans med Sveafastigheter bostad och
presenterade vårt projekt för Kyrkorådet m.fl.
IngaLill Ek, ordförande för gemensamhetsboendet Rudbeckia, Uppsala, har på ett
medlemsmöte förtjänstfullt berättat om föreningens erfarenheter. Rudbeckia har samma
samarbetspartner som vår förening, dvs Sveafastigheter bostad.
Vi har samlats kring soppmiddagar eller annan mat vid fem tillfällen. Vid ett av dessa
tillfällen hade vi även ett formellt medlemsmöte och behandlade frågan om turordningsregler.
Studiecirkel
Vi har inte haft någon studiecirkel under verksamhetsåret. En planerad studiecirkel har
skjutits till 2019.
Turordning för lägenhetsval
Årsmötet antog regler för lägenhetsval. Dessa regler har varit uppe för eventuell ändring efter
beredning i styrelsen. De gamla reglerna antogs med acklamation vid ett medlemsmöte 31
oktober.
Övriga aktiviteter
Vi har haft ett välbesökt knytkalas på Engarn med ett studiebesök hos möbeldesignern Åke
Axelsson. Några medlemmar har varit på uppskattade besök på Birka och några på Artipelag.
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