Ingaryds Vänner
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2017.
Allmänt
Föreningen har i vanlig ordning ordnat ett flertal kvällsträffar, söndagsevent, vandringar,
m.m. och deltagit i julmarknaden. Föreningen har i positiv anda samverkat med ägaren
Ingaryds Natur, arrendatorn Ulf Svensson och länsstyrelsen med en del röjningar och
underhåll. Vi uppskattar särskilt det renoveringsarbete som Ulf utfört på ladugården. Tack
Ulf!
Föreningen tackar alla medlemmar som välvilligt ställt upp och hjälpt till med olika saker det må vara matlagning, kaffeservering, gräsklippning, reparationer och underhåll, program,
m.m. Utan det engagemanget skulle föreningen inte fungera.
Ett särskilt tack till trädgårdsgruppen vars arbete skapar en levande trädgård och ger
välkomna inkomster till föreningen vid försäljning på huvudsakligen torget i Tenhult.
Årsmöte
Årsmötet hölls på Ingaryd den 9 mars 2017 med ca 50 medlemmar närvarande. Utöver
årsmötesförhandlingar underhöll Inge Fridén med sång och musik.
Styrelse och funktionärer
Ordförande Roland Gunnarsson, sekreterare Helena Claesson, kassör Hans Lööf.
Övriga ledamöter: Ingalill Björkquist, Berit Johansson, Lena Falkenhäll, Margareta Skaar, Arne
Fransson, Kerstin Wilsson.
Revisorer: Birgitta Nilsson och Göran Hjalmarsson, revisorsuppl. Sören Nilsson.
Representanter i styrelsen för Ingaryds Natur: Roland Gunnarsson, Ingalill Björkquist,
suppl. vakant.
Ombud till Ingaryds Naturs årsmöte: Karin Lindström, Birger Andersson, Berit Johansson.
Valberedning: Britta Andersson (sammankallande), Martina Ekeroth och Gunnar Johansson.
Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden, inkl. det konstituerande sammanträdet direkt
efter årsmötet.
Medlemmar
Antalet medlemmar per den 31 dec 2017 var 178 st.
Ekonomi
Sammanfattningsvis ser vår ekonomi ut så här.
Ingående behållning
Årets resultat
Utgående behållning
Långfristiga fordringar
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107 474: - 16 100: 91 374:193 267:-

(193 267: -)

De långfristiga fordringarna utgörs av ersättningar för kostnader och arbete för utfört
renoveringsarbete. Genom skuldebrev får Ingaryds Vänner tillbaka denna fordran av Ingaryds
Natur om verksamheten vid Ingaryd upphör.
Verksamheter
• Tre kvällsträffar har genomförts med 25 – 60 deltagare.
• Tre söndagsträffar med olika föreläsare och/eller aktiviteter samlade 30 - 60 deltagare.
• Tenhultsskolans 6:e klassare fick även i år komma till Ingaryd för en aktivitetsdag i april.
• En försommarfest med olika aktiviteter genomfördes. Antalet deltagare ca 135.
• Guidad skogsvandring genomfördes i fint väder i mitten av juni med över 20 deltagare.
Linneorna stod i sin vackraste blomning.
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Två arbetsträffar, då många välvilligt ställt upp och hjälpt till med att kratta löv och snygga
till i trädgården.
Trädgårdsgruppen förtjänar ett särskilt omnämnande. Deras veckovisa arbete i
köksträdgården ger sköna slantar till föreningen på en torgdag under september. Gruppens
skötsel av rabatterna skapar också en fin miljö runt Ingaryd. Till detta bidrar också slåtter
och hässjning som Hasse o Berit Johansson med flera utfört.
Årets renoveringsprojekt var magasinet och ladugården. Ännu återstår en del arbete på
dessa projekt, men det som har gjorts hittills har gått bra. Stort tack till de som jobbat med
magasinet, Hasse o Berit Johansson, Magnus Karlsson, Bertil Skaar, Gunnar Johansson,
Sven Gottfridsson, Arne Fransson, Hans Lööf, Eskil Folkelid, Per Axelsson, Bernt Berglund,
Astrid Skaar och Roland Gunnarsson. Arbetet med magasinet finns på en bildsvit på
hemsidan, www.ingarydsvanner.ingaryd.se.
Skogs-/vandringsgrupper har samlat 10-30 deltagare varannan onsdag. Vandringarna har
genomförts både inom och utanför kommunen. Längden har varit ca 5 km.
Julmarknaden genomfördes traditionsenligt tillsammans med ytterligare 4 föreningar.

Programkalender
Kalendern har upprättats för ett halvår i taget. Där kan var och en läsa sammanfattningsvis när och
vad som kommer att ske och vilka som ska medverka. Inför varje arrangemang skickas ett särskilt
programblad ut ca en vecka före.
Övriga föreningar och privatpersoner som utnyttjar Ingaryd
Tenhults scoutkår genomförde för andra året sin Bauerträff i november med ca 250 deltagare.
Kåren deltog även på försommarfesten.
Svenska kyrkan har genomfört både friluftsgudstjänst och gökotta.
Gårdens ägare har ökat uthyrningen och Ingaryd har varit uthyrt både till bröllopsfest, jubileum,
privata sammankomster och arbetsplatsträffar.
Information
Information om vår verksamhet sprids genom utskick till medlemmarna via e-post, vanlig post och
utdelning i brevlådor till dem som bor i Tenhult och inte har e-post. Även affischering och
medverkan i SNF:s programblad utnyttjas. Tage Sundqvist sköter våra hemsidor,
www.ingarydsvanner.ingaryd.se och www.ingaryd.se. Vi tackar Tage för det!
Övrigt
Ingaryds Vänner har varit representerad i ägarföreningens, Ingaryds Natur, styrelse genom Roland
Gunnarsson och Ingalill Björkquist. Ingaryds Natur har framfört sin uppskattning för det arbete
som vi lägger ner och samarbetet är mycket bra.
Vid uthyrning är ägaren, Ingaryds Natur, uthyraren.
Tack
En förutsättning för att kunna driva en sådan här förening är att många hjälper till och tar ansvar
för olika saker och det är precis så det är i Ingaryds Vänner. Ingen nämnd och ingen glömd. Tack
ska ni ha alla som hjälpt till vid olika tillfällen. Tack även ni som inte haft tillfälle eller ork att hjälpa
till eller bara stödjer vår verksamhet. Vi behöver även er.
STYRELSEN 2018-03-03
Roland Gunnarsson, Hans Lööf, Helene Claesson, Berit Johansson, Inga-Lill Björkqvist, Lena
Falkenhäll, Margareta Skaar, Arne Fransson, Kerstin Wilsson.

