Årsredovisning för Strand- och Stennässjöns Väl (SSV) för år 2014
Verksamhetsberättelse för år 2014
SSV bildades vid ett konstituerande möte den 6 september 2014 där ca 60 st personer deltog.
Efter mötet sändes brev med en inbjudan att betala medlemsavgift till ca 280 st adresser till
tomt- och markägare runt våra två sjöar. Affischer med motsvarande inbjudan sattes upp vid
Handlarn i Järlåsa samt anslagstavlor runt sjöarna. En webbplats för föreningen startades på
adressen www.strandstennas.se .
Antal medlemmar
Under hösten 2014 har 132 st personer betalt en medlemsavgift på 100 kr. Dessutom har två
företag betalt 500 kr/st för medlemskap som juridisk person. På föreningens webbplats finns
en förteckning över betalande medlemmar.
Styrelse
Styrelsen har haft fyra stycken sammanträden under 2014. Vi har samlat och studerat
dokument från tidigare aktiviteter kring sjöarna och publicerat dessa på föreningens
webbplats. Styrelsen har valt att dela upp planeringen i två planer:
•

En åtgärdsplan för 2015 fastställd i december – 14. Här ingår inköp av utrustning för
klippning av vass och näckrosor samt ett avtal med en entreprenör som under en
vecka i augusti 2015 kommer att klippa växtlighet med en pontonbaserad utrusning.

•

En övergripande plan för restaurering av våra två sjöar. Arbetet med denna plan pågår
och kontakter har etablerats med personer från SLU som kan bidra med förslag och
utredningar.

Resultaträkning för SSV år 2014
Medlemsavgifter, 132 st privatpersoner

13 200,00

Medlemsavgifter, 2 st juridiska personer

1 000,00

Bidrag från organisationer

5 000,00

Summa intäkter

19 200,00

.
Porto

-2 229,50

Tryckkostnader

-3 293,00

Webbplatskostnader
Bankkostnader
Summa kostnader

-689,00
-214,50
-6 426,00

.
Periodens resultat

12 774,00

Balansräkning för SSV per 31/12 2014
31/12 2014

Start balans

12 874,00

0

12 874,00

0

Periodens resultat

12 774,00

0

Summa eget kapital

12 774,00

0

Förskottsbetald medlemsavgift

100,00

0

Summa skulder

100,00

0

12 874,00

0

Plusgirokonto 72 69 45-9
Summa tillgångar
.

Summa eget kapital och skulder
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