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Årsbokslut 2018 

Verksamhetsberättelse 

Under 2018 har styrelsen utgjorts av Lennart Fridh,(Ordförande), Björn Dryselius, Anders Broberg, 
Göran Gustafsson och Fred Rosenthal, (Sekreterare och Ekonomiansvarig).   

Rose Kaulbach är föreningens revisor med Susanne Hagström som revisorsuppleant.  

Ordinarie föreningsstämma hölls den 2 5 mars 2018. 

Styrelsen har hållit tre protokollförda sammanträden under 2018 och ett protokollfört styrelsemöte 
under 2019. Därutöver har ordföranden tillsammans med Fred Rosental haft ett antal icke 
protokollförda planeringsmöten. 

Föreningen är registrerad hos Skatteverket med organisationsnummer 802445-3741 och har 
redovisningsskyldighet för mervärdesskatter, arbetsgivaravgifter och reklamskatt avseende den 
näringsdrivande verksamheten gällande Öskaret. Föreningen är befriad från att betala reklamskatt 
men skall redovisa reklamintäkter i särskild skattedeklaration. 

Per den 31 december 2018 hade föreningen 10 medlemsföreningar. 

I december 2018 beslutade Blidö Gårds Byalag att ansluta sig till föreningen och kommer att vara 
ordinarie medlemsförening från och med den 1 januari 2019. 

Verksamheten 

• Projekt Öskaret 
 

Föreningen har under verksamhetsåret publicerat ett vårnummer av Öskaret i tryckt format. P g a 
sjukdom har föreningen inte haft möjlighet att publicera ett traditionellt vinternummer med 
utgivning i samband med julmarknaden. I stället valde redaktionen att satsa på en nätversion av 
tidningen med adress www.oskaret.se Arbetet med nätversionen har letts av Göte Lagerqvist och 
flera av bygdens företag har också valt att annonsera i nättidningen.  

• Projekt Hemsidan 
 

Den nya hemsidan har under året utvecklats genom installation av en modern programvara. På 
hemsidan finns direkta länkar till bygdens föreningar samt Öskaret. Målsättningen med hemsidan är 
primärt att tillhandahålla grundinformation om föreningens verksamhet och att aktuella nyheter 
distribueras på sociala medier. 

• Projektet Kalendarium 
 
Under 2018 har inget kalendarium publicerats i Öskaret, delvis beroende på svagt inflöde med 
information om sammankomster och evenemang. Avsikten med den nya hemsidan är att varje 
förening ska ges möjlighet att direkt registrera sina aktiviteter på föreningens hemsida för att få 
bättre aktualitet. Föreningen inser att de lokala medlemsföreningarna behöver viss utbildning för att 
själva kunna uppdatera kalendariet. Projektledare har varit Göte Lagerqvist. 
 
 
 

http://www.oskaret.se/
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• Projekt Nationaldagen 
 

Den 6 juni genomfördes för nionde året i rad firandet av nationaldagen där BUS ansvarade för 
planering och samordning med medverkande föreningar inom bygden.  BUS finansierade den 
musiker som engagerats under dagen. Projektledare har varit Gunnel Blomqvist. 

• Projekt Kartor 
 

Under 2018 har inget nytryck av kartor skett men försäljningen av kvarvarande lager har utvecklats 
positivt. Genom den felaktiga distributionen som genomfördes 2016 av Prolog fick samtliga 
fastboende ett exemplar av kartan tillsammans med Öskaret. Detta har naturligtvis minskat den 
allmänna efterfrågan på kartan. Föreningen planerar för tryckning av en ny upplaga till 2019. 
Projektledare har varit Göte Lagerqvist. 

• Projekt VA 
 

Under 2018 har projektet kontrakterat Vattencentrum i Norrtälje för att tillsammans med föreningen 
genomföra en förstudie med mål att skapa underlag för installation av enskilda eller samfällda 
fastigheter i Oxhalsö By där flera avloppsanläggningar dömts ut av kommunen. Projektet har också 
beviljats 30 000 kr i bidrag från kommunens utvecklingsfond för att täcka kostnader i samband med 
förstudien. Ett tiotal fastigheter belägna i Oxhalsö By har också anmält deltagande i projektet och var 
och en betalat 1 000 kr för medverkan.Projektledare har varit Lennart Fridh. 

• Föreningen Rädda Almvik 

En arbetsgrupp bildades redan under 2016 för att i en dialog med kyrkan säkra Almviks fastighet 
för föreningslivet och undvika en eventuell kommersiell försäljning. BUS har medverkat i 
projektet genom att bidra med ett kontant projektstöd motsvarande 2 000: - samt att ansvara för 
den löpande redovisningen. Projektledare har varit Göte Lagerqvist. 

• Föreningen Stämmarsunds Ångbåtsbrygga 

Under 2017 bildades föreningen Stämmarsunds Ångbåtsbrygga efter att Blidösundsbolaget framfört 
att man framöver inte kan trafikera bryggan om inte denna restaureras. Styrelsen i föreningen med 
två representanter från BUS har arbetat fram planer för en omfattande renovering och kontaktat ett 
antal myndigheter för att söka nödvändiga anslag. Kostnaden för renovering beräknas till ca 1,8 Mkr 
och finansieringen har säkrats genom bidrag från Leader Stockholmsbygd, Landstinget, kommunen 
samt Blidösundsbolaget.  Tyvärr har renoveringen försenats då en grannfastighet i samband med 
föreningens anmälan om vattenverksamhet motsatt sig föreningens planer och samtidigt hävdar att 
viss del av bryggan inte ligger inom den mark föreningens disponerar. BUS representanter i 
föreningen har varit Lennart Fridh och Fred Rosenthal. 

• Kommunens planer för skärgårdsutveckling   

Under 2017 startade kommunen ett omfattande samrådsarbete gällande utveckling av 
skärgårdsområdet inom kommunen. BUS har medverkat aktivt i detta arbete och tillsammans med 
Blidö Sockens Hembygdsförening utarbetat en plan för prioriterade områden för satsningar inom de 
olika utvecklingsområden fastlagt. BUS och BSHF har också vardera lämnat ett omfattande remissvar 
på kommunens utkast med förslag till åtgärder. Vid fondens första utdelningar av bidrag 2018 fick 
fyra projekt inom Blidöbygden bidrag ur fonden; 
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- Blidö IF för utveckling av en lekplatsanläggning på Blidö IP 
- Blidö Sockens Hembygdsförening för en förstudie gällande ”Silversmedens Hus” 
- Blidöbygden Utveckling i Samverkan för VA-projektet i Oxhalsö By 
- Blidö/Yxlan Bygdegårdsförening för utveckling av programverksamheten i bygdegården 

 
• Övrig verksamhet 

Föreningen har under året köpt in två sittgrupper som placerats vid ångbåtsbryggorna i 
Stämmarsund och Norrsund. Motivet har varit att snygga upp dessa mötesplatser och skapa en 
välkomnande miljö för besökande till ön. 

Föreningen har ansvarat för den löpande redovisningen av VA-projektet och projektet Rädda Almvik. 

Under hösten genomfördes en planeringskonferens med en arbetsgrupp från Blidö/Yxlan Bygdegård 
där man diskuterade förutsättningarna för att öka programverksamheten i bygdegården. 

Ekonomi 

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning.  
 
Föreningens likvida medel uppgår till 87 167 kr. 
 
Styrelsen föreslår att årets resultat, plus 5 177 kr före skatt, överförs i ny räkning. 

Undertecknade försäkrar härmed att årsbokslutet har upprättats i enlighet med Bokföringsnämndens 
Allmänna Råd och att lämnade uppgifter stämmer med faktiska förhållanden. 

Blidö 2019-03-01 
 
 
 
 
Lennart Fridh  Björn Dryselius Göran Gustafsson 
 
 
 
 
Anders Broberg   Fred Rosenthal 
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Årsbokslut 2018

Verksamhetsberättelse

Under 2018 har styrelsen utgjorts av Lennart Fridh,(Ordförande), Björn Dryselius, Anders Broberg, Göran Gustafsson och Fred Rosenthal, (Sekreterare och Ekonomiansvarig).  

Rose Kaulbach är föreningens revisor med Susanne Hagström som revisorsuppleant. 

Ordinarie föreningsstämma hölls den 2 5 mars 2018.

Styrelsen har hållit tre protokollförda sammanträden under 2018 och ett protokollfört styrelsemöte under 2019. Därutöver har ordföranden tillsammans med Fred Rosental haft ett antal icke protokollförda planeringsmöten.

Föreningen är registrerad hos Skatteverket med organisationsnummer 802445-3741 och har redovisningsskyldighet för mervärdesskatter, arbetsgivaravgifter och reklamskatt avseende den näringsdrivande verksamheten gällande Öskaret. Föreningen är befriad från att betala reklamskatt men skall redovisa reklamintäkter i särskild skattedeklaration.

Per den 31 december 2018 hade föreningen 10 medlemsföreningar.

I december 2018 beslutade Blidö Gårds Byalag att ansluta sig till föreningen och kommer att vara ordinarie medlemsförening från och med den 1 januari 2019.

Verksamheten

· Projekt Öskaret



Föreningen har under verksamhetsåret publicerat ett vårnummer av Öskaret i tryckt format. P g a sjukdom har föreningen inte haft möjlighet att publicera ett traditionellt vinternummer med utgivning i samband med julmarknaden. I stället valde redaktionen att satsa på en nätversion av tidningen med adress www.oskaret.se Arbetet med nätversionen har letts av Göte Lagerqvist och flera av bygdens företag har också valt att annonsera i nättidningen. 

· Projekt Hemsidan



Den nya hemsidan har under året utvecklats genom installation av en modern programvara. På hemsidan finns direkta länkar till bygdens föreningar samt Öskaret. Målsättningen med hemsidan är primärt att tillhandahålla grundinformation om föreningens verksamhet och att aktuella nyheter distribueras på sociala medier.

· Projektet Kalendarium



Under 2018 har inget kalendarium publicerats i Öskaret, delvis beroende på svagt inflöde med information om sammankomster och evenemang. Avsikten med den nya hemsidan är att varje förening ska ges möjlighet att direkt registrera sina aktiviteter på föreningens hemsida för att få bättre aktualitet. Föreningen inser att de lokala medlemsföreningarna behöver viss utbildning för att själva kunna uppdatera kalendariet. Projektledare har varit Göte Lagerqvist.











· Projekt Nationaldagen



Den 6 juni genomfördes för nionde året i rad firandet av nationaldagen där BUS ansvarade för planering och samordning med medverkande föreningar inom bygden.  BUS finansierade den musiker som engagerats under dagen. Projektledare har varit Gunnel Blomqvist.

· Projekt Kartor



Under 2018 har inget nytryck av kartor skett men försäljningen av kvarvarande lager har utvecklats positivt. Genom den felaktiga distributionen som genomfördes 2016 av Prolog fick samtliga fastboende ett exemplar av kartan tillsammans med Öskaret. Detta har naturligtvis minskat den allmänna efterfrågan på kartan. Föreningen planerar för tryckning av en ny upplaga till 2019. Projektledare har varit Göte Lagerqvist.

· Projekt VA



Under 2018 har projektet kontrakterat Vattencentrum i Norrtälje för att tillsammans med föreningen genomföra en förstudie med mål att skapa underlag för installation av enskilda eller samfällda fastigheter i Oxhalsö By där flera avloppsanläggningar dömts ut av kommunen. Projektet har också beviljats 30 000 kr i bidrag från kommunens utvecklingsfond för att täcka kostnader i samband med förstudien. Ett tiotal fastigheter belägna i Oxhalsö By har också anmält deltagande i projektet och var och en betalat 1 000 kr för medverkan.Projektledare har varit Lennart Fridh.

· Föreningen Rädda Almvik

En arbetsgrupp bildades redan under 2016 för att i en dialog med kyrkan säkra Almviks fastighet för föreningslivet och undvika en eventuell kommersiell försäljning. BUS har medverkat i projektet genom att bidra med ett kontant projektstöd motsvarande 2 000: - samt att ansvara för den löpande redovisningen. Projektledare har varit Göte Lagerqvist.

· Föreningen Stämmarsunds Ångbåtsbrygga

Under 2017 bildades föreningen Stämmarsunds Ångbåtsbrygga efter att Blidösundsbolaget framfört att man framöver inte kan trafikera bryggan om inte denna restaureras. Styrelsen i föreningen med två representanter från BUS har arbetat fram planer för en omfattande renovering och kontaktat ett antal myndigheter för att söka nödvändiga anslag. Kostnaden för renovering beräknas till ca 1,8 Mkr och finansieringen har säkrats genom bidrag från Leader Stockholmsbygd, Landstinget, kommunen samt Blidösundsbolaget.  Tyvärr har renoveringen försenats då en grannfastighet i samband med föreningens anmälan om vattenverksamhet motsatt sig föreningens planer och samtidigt hävdar att viss del av bryggan inte ligger inom den mark föreningens disponerar. BUS representanter i föreningen har varit Lennart Fridh och Fred Rosenthal.

· Kommunens planer för skärgårdsutveckling  

Under 2017 startade kommunen ett omfattande samrådsarbete gällande utveckling av skärgårdsområdet inom kommunen. BUS har medverkat aktivt i detta arbete och tillsammans med Blidö Sockens Hembygdsförening utarbetat en plan för prioriterade områden för satsningar inom de olika utvecklingsområden fastlagt. BUS och BSHF har också vardera lämnat ett omfattande remissvar på kommunens utkast med förslag till åtgärder. Vid fondens första utdelningar av bidrag 2018 fick fyra projekt inom Blidöbygden bidrag ur fonden;





· Blidö IF för utveckling av en lekplatsanläggning på Blidö IP

· Blidö Sockens Hembygdsförening för en förstudie gällande ”Silversmedens Hus”

· Blidöbygden Utveckling i Samverkan för VA-projektet i Oxhalsö By

· Blidö/Yxlan Bygdegårdsförening för utveckling av programverksamheten i bygdegården



· Övrig verksamhet

Föreningen har under året köpt in två sittgrupper som placerats vid ångbåtsbryggorna i Stämmarsund och Norrsund. Motivet har varit att snygga upp dessa mötesplatser och skapa en välkomnande miljö för besökande till ön.

Föreningen har ansvarat för den löpande redovisningen av VA-projektet och projektet Rädda Almvik.

Under hösten genomfördes en planeringskonferens med en arbetsgrupp från Blidö/Yxlan Bygdegård där man diskuterade förutsättningarna för att öka programverksamheten i bygdegården.

Ekonomi

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning. 



Föreningens likvida medel uppgår till 87 167 kr.



Styrelsen föreslår att årets resultat, plus 5 177 kr före skatt, överförs i ny räkning.

Undertecknade försäkrar härmed att årsbokslutet har upprättats i enlighet med Bokföringsnämndens Allmänna Råd och att lämnade uppgifter stämmer med faktiska förhållanden.

Blidö 2019-03-01









Lennart Fridh		Björn Dryselius	Göran Gustafsson









Anders Broberg			Fred Rosenthal











