
Personligt förslag till nyordning i östra sommarstaden. 

För att få fler delaktiga, eftersom vi är en förening, så lägger jag ett förslag om en omorganisation. 

Jag önskar att man bildar kommite’er ,som bara fokuserar på sin bit, av flera, i föreningsarbetet. 

Det skulle kunna bildas kommite’er enligt följande; 

Föreningshus – Uthyrnings – Byggar – Aktivitet – Bastu 

Ev. intäkter ska återinvesteras i kommiten’s ansvarsområde och inte som nu ingå i föreningens 

ekonomi för i slutändan blir detta en subvention av arrendeavgiften. Konsekvensen blir att våra 

gemensamma lokaler och maskiner förfaller. 

Föreningshus-kommite 

Föreningshuset behöver en rejäl renovering där först och främst kök och utrustning måste fräschas 

upp om man över huvud tagit ska kunna hyra ut det i framtiden (slitet och dålig lukt). Hyrorna som 

kommer in ska återinvesteras ( mellan 30-35 000 kr/år) och som tidigare sagts inte användas till att 

subventionera arrendena. Kommite’ens uppgift är att prioritera och ta fram priser samt se till att 

uthyrning och städning fungerar. 

Övriga föreningshus, tvätt och toan i norr, uthyrningsstugan, verktygsboden, garaget ingår här. 

Uthyrningskommiten  

Har hand om släp och övriga uthyrningsmaskiner. De ska vara självförsörjande vilket innebär att 

intäkterna ska göra att vi alltid har fräscha grejor som byts ut innan vi får en massa dyra reparationer  

Här vill jag också lägga ett förslag om 2- timmars uthyrning, då de allra flesta inte behöver längre 

tid. Då finns det möjlighet att hyra ut vid 5-6 tillfälle/dag mot en avgift 60 kr/ 2 tim  = ca:300/dag 

Föreningsbyggar-kommite  (Ej att förväxlas med byggkommiten) 

Dessa ser till att arbetet på föreningens byggnader blir utfört och tar hand om allt från start till mål. 

Här finns inte möjlighet till intäkter men väl bra kontakter vid inköp av materiel och utförande samt 

kunskap. 

Aktivitetskommiten  

Här ser jag en stor potensial till större intäkter. Ta midsommarbrunchen ,den är alldeles för  billig Var 

får man allt detta för under ca; 100-120 kr. Tycker inte våra medlemmar att det är värt detta bör de 

stanna hemma. ( köpte en korv med mos + tillbehör = 79 kr) Här finns chans att tjäna 3500-4000kr. 

Övriga av dagens aktiviteter kostar inget, varför ? Varför inte ett föreningslotteri, 100 kr/lott Intäkter 

ca; 15 000 kr hälften vinst 7500 kr dragningar halvårsmötet och årsmötet. Aktivitetsdag med 

tävlingar, tipsrundor,kaffe och avsluta med någon gemensam måltid på kvällen som kommiten fixar.  

Pris 100 kr .  Exp. 40 deltagare = vinst ca 2000kr. Kanske en danskväll med lätt förtäring. Här skulle 

vinsten kunna gå till försköning av området, exp. restaurera boulebanan, bättre lekplats, kanske ett 

utegym  etc etc samt årligt underhåll av våra gemensamma uteområde 

 

 



Bastukommite’ 

Bastukommiten är ett exempel på hur man kan få något med vilja och god organisation och ett stort 

uppoffrande arbete. Jag förstår att medlemmarna inte vill offra lika mycket tid och arbete i framtiden 

men en ev. vinst ska också här återinvesteras för att hålla bastustugan i det fina skick den är i idag. 

 

Slutsats; 

 

För att detta ska fungera måste varje kommite ha en egen ekonomi under överinseende av styrelsen. 

Varje kommite måste ha en person med återkoppling till styrelsen där man redovisar vad man vill 

göra, vad det kostar, hur och när det ska utföras etc. Kanske sittande styrelsemedlemmar kan ta sig 

an, en kommite var. 

 

 

                                                                Ordf.-sekr.-kassör 

 

Styrelseledamot      Styrelseledamot      Styrelseledamot      Styrelseledamot    Styrelseledamot 

Föreningshus               uthyrnings                      bygg                    aktivitet                     bastu 

 

 

 

Mvh  

Roland Stigsson   

Stuga 47 

PS.Vi gjorde denna omorganisation i Öja FF när jag var ordförande och det fungerar utmärkt. Fler blir 

delaktiga och involverade och det är andemeningen med föreningslivet som tyvärr inte är bra i vår 

förening i Östra sommarstaden dag. För få är involverade och därmed inte behöver ta ansvar.DS 

 

 

 

 


