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§1. Mötets öppnande
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§4. Val av justerare jämte rösträknare
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§7. Årsmötets behöriga utlysande
§8. Styrelsens verksamhetsberättelse samt Resultat och Balansräkning
§9. Revisionsberättelse samt ansvarsfrihet för styrelsen.
§10. Förslag från styrelsen:

1. Budget
2. Kommittéer

§11. Behandling av inkommande motioner
§12. Val av ordförande, 1 år
§13. Val av ledamöter
§14. Val av suppleanter
§15. Val av revisorer
§16. Val av valberedning
§17. Övriga frågor
§18. Mötets avslutande



Verksamhetsberättelse, år 2022

Nedan följer en redogörelse för hur verksamhetsåret 2022 sett ut för FUFF

Nöjeskommittén

I februari 2022 firade Vikberget 40 år! Aktiviteter skedde i backen hela sportlovet v.10 med
skidskola- och parkskola för barn, pimpeltävling, afterski och besök av maskoten FUFFENS.
Veckan avslutades med en pjäxdans på Föreningshuset där två band spelade.

På skärtorsdagen anordnades en dans på Föreningshuset.

Valborgsmässoafton anordnades utanför Föreningshuset med en brasa.

6 juni firades Sveriges nationaldag traditionsenligt på Föreningshuset.

På midsommarafton var det firande på Tornvallen med Gunnel Persson Band, tombola och
fika.

I slutet av juli underhöll musikgruppen Flattmelja på Tornvallen.

Slattandan gick av stapeln en dag i Augusti. (6 aug)

Janne Krantz underhöll en kväll i Oktober. (13 okt)

Länsförsäkringar hade ett arrangemang med mat och trevlig underhållning i oktober (20 okt)

Under November månad hände det mycket. En familjeföreställning med Skogsnästeatern
“Vintergatans viskningar”, Jämtkluringen och sist, men inte minst, firade FUFF 50 år med
jubileumsbankett!

Årets adventsgran skänktes av Björn Häggdalen.

Lucia firades traditionsenligt på Föreningshuset i december.

Under året har det varit i gång en rörelse- och en teatergrupp för barn.

Fastighetskommittén

Föreningshuset
Flera arbeten med Föreningshuset har påbörjats! Ny diskmaskin har installerats, 4 st

luftvärmepumpar,service av oljepannan,div olika vattenläckage. Fortfarande problem med

avloppssystemet. Föreningshuset behöver rustas för att möta nya krav och regler. Bland

annat ses brandskyddet  över för att vi skall kunna ha större sällskap.



Tornvallen

Vi har använt denna lokal främst för vårt Midsommarfirande samt lite barnlek. Nu har vi

sommarvatten in i denna lokal, och en liten ny  varmvattenberedare. Passar bra för lite

sommarfester nu

Backkommittén

Vikberget Skidanläggning

Öppnade under jullovet och kunde hållas öppen till mitten av mars, veckan efter sportlovet

då snön töade bort. Säsongen var helt klart inspirerande med massor av både

återkommande men även nya besökare som hittade till oss!

Arrendeavtal för skidbacken

Nytt avtal är klart med markägarna nu.

EU finansierat projekt via Leader

Det EU-finansierade projektet genom Leader (www.3sam.eu) påbörjades under sommaren

och har fortsatt genom hösten och planeras vara slutfört under sommaren 2023.

Genom en investering på 1.1 miljon av EU-medel samt 30% egen investering i eget arbete är

målsättningen att:

1) Släta ut hela skidbacken från stenar och ojämnheter med jord. Detta för att:

● Mindre känsliga för varierande snödjup och därmed få en längre och jämnare säsong.

● Minska skaderisk på personer och maskiner

2) Bredda anläggningen mot en större målgrupp. Detta genom:

● En ny lift och backe som passar små barn och nybörjare.

● Fler aktiviteter i backen såsom fun-park med hopp o railar och interaktiv ski-route.

● Renovera värmestugan till ett cafe som bjuder in till besök.

3) Skiduthyrning. Stark efterfrågan och för många ett bra sätt att introduceras för skidåkning.

4) Renovera belysningen. Den är 30 år gammal och lamporna tillverkas inte längre.

5) Ljudanläggning. Musik skapar stämning och inspiration!



Vikberget Café

Ett nytt koncept togs fram i samband med ombyggnaden av värmestugan till ett café.

Varje tisdag under vintern 2023 serveras frukostbuffé 09:00 - 11:00 och lunch 11:00 - 13:00

En samlingsplats för alla att umgås och mötas på i en lugnare miljö utanför skidbackens

öppettider.

Styrelsen har bestått av:

Ordförande: Kjell Wicksell

Vice ordförande: Rolf Hurtig

Kassör: Kristina Ling

Sekreterare: Jan Johansson

Ordinarie ledamot: Ulrika Wikberg

Ordinarie ledamot: Matilda Olofsson

Ordinarie ledamot: Mikael Berntsson

Suppleant: Marianne Eriksson

Suppleant: Gärd Britt Mårtensson

Valberedning: Anders Danielsson (sammankallande) och Olof Olofsson

Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under 2022

Revisorer:

Karolina Jonasson och Jonas Pålsson



FUFF har egna tider i sport/badhall i Hammerdal.

Simhallen lördagar 9.30–10.30.

Sporthallen söndagar 14.00-15.00 samt simhall 15.00-16.00.

Sporthallen måndagar 20.30-22.00.

Nyckel finns att hämta hos Karolina Jonasson i Sve, samt hos Pär Färdmo Solberg.

Ring gärna dagen innan, Karolina 070-628 37 19, Pär 070-676 63 11.

Lokalhyror:

Hela föreningshuset 650: -

Övervåning 300: -

Klubbrum: 100: -

Tornvallen: 200: -

Vikberget Café: 500:-

Skidbacken: 15.000:- Hel dag

Skidbacken: 10.000:- Kväll

Bokningar tas emot av Doris Mattsson, 0644-300 58, 070-360 22 50.

Medlemskap i FUFF

Medlemsavgift 2023

● Enskild 100 kr

● Familj 300 kr

Inför 2023 ser vi gärna att ni främst betalar in medlemskap via www.fuff.se (webshop), i

annat fall via Bankgiro eller Swish.

Bankgiro:  1 0 8 - 7 1 9 6

Swish: 1 2 3 3 2 7 5 9 4 8

FUFF’s minnesfond, lämna gärna ett bidrag till föreningen och dess verksamheter.

Betalas via:

Bankgiro: 1 0 8 - 7 1 9 6

Swish: 1 2 3 3 2 7 5 9 4 8

Skriv vem det gäller och från vem det är.

Bikupan sköter om att lämna ut minnesblad.

http://www.fuff.se


Fester och arrangemang 2023

11 Mars - Afterski och pub afton i Föreningshuset

18 Mars - Gällö skog abonnerar skidbacken och bjuder alla på liftkort o lunch

21 Mars - Klass 4, 5, 6 från Grevåkerskolan har skiddag i Vikberget

26 Mars - Årsmöte

6 April - Dans och pubafton

30 April - Valborg

6 Juni - Nationaldagen

23 Juni - Midsommar

2 September - Älgtjoa i Föreningshuset

Kommittéer FUFF

Fastighet:
Jan Johansson
Rolf Hurtig
Olof Olofsson

Nöjen:
Anki Berntsson
Rolf Hurtig
Lina Färdmo
Kristina Ling
Ulrika Wikberg

Backen:
Mikael Berntsson
Tomas Berntsson
Lars-Åke Cedervall



STORT TACK- från Styrelsen 2022 till alla bybor och medlemmar i föreningen som ställer

upp vid våra olika evenemang, många timmar läggs ner på olika sätt, smått som stort är

tacksamt.

Fyrås trä och impregnering- tack för att vi får låna er kopieringsmaskin när Bulletinen ska

iordningställas.

/Fuff styrelse



FUFF:s städ lista

För att vi ska kunna hyra ut våra lokaler, behövs det kontinuerligt genomgång och

uppfräschning av lokalerna.

Om ni inte kan den tid ni fått, får ni ordna ersättare själva, ta gärna med er någon som inte

står på listan som kan/vill ställa upp med insatser inom föreningen.

Den som står först på listan är sammankallande och ser till att det blir städat.

2022. Mars Föreningshuset: Klubbrum, kök, servering, trappen, toaletter

Marit Jönsson, Anna-Karin Eng, Lena Wallberg, Maria Hurtig.

2022. Maj Föreningshuset: Dansgolv, scenen, toaletter, stora hallen.

Anneli Persson, Sarah Eriksson, Karolina Jonasson, Matilda Olofsson.

2022. Juni Tornvallen: Allmän vårstädning.

Doris Mattson, Majsan Westholm, Ylva Fjell, Åsa Pålsson.

2022. September Föreningshuset: Nödutgång, övre och nedre trapp, biljardrum, toaletter

samt förråd.

Sonja Mårtensson, Torild Ling, Anki Berntsson, Märit Sundström.

2022. November Föreningshuset: Klubbrum, kök, servering, trappen, toa.

Cecilia Falk-Jonsson, Lina Färdmo, Marianne Ahola-Berntsson, Linda Madsen.

2023. januari, Föreningshuset: Klubbrum, kök, servering, trappen, toaletter.

Marit Jönsson, Anna-Karin Eng, Lena Wallberg, Maria Hurtig.


