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Medlemmar
Den l januari hade föreningen 200 personliga medlemmar plus en medlemsförening.

Den 31 december hade föreningen 208 personliga medlemmar plus en medlemsförening.

Under året har ett antal nya medlemmar tillkommit. Tre medlemmar har tyvärr avlidit. Med
anledning av att coronapandemin gjorde att de flesta planerade publika aktiviteterna fick ställas in
beslutade styrelsen att inbetald medlemsavgift för år 2020 fick gälla även för 2021.

Sammanträden och möten
Under året har styrelsen haft tre protokollförda sammanträden. Styrelsen har även tagit ett antal
beslut per capsulam vilka noteras i protokoll då styrelsen samlades till möte. De flesta beslut har
gällt att ställa in publika aktiviteter på grund av den pågående pandemin.

Arsmötet hölls i parkkafeets utomhus del den 20 maj i närvaro av 17 medlemmar och är också
protokollfört. Protokollet distribuerades ut med medlemscirkulär 5 till medlemmar som anmält
e-postadress medan de som får vanlig frimärkspost erbjöds att rekvirera protokollet.

-



Medlemscirkulär
Styrelsen har under verksamhetsåret sänt ut 6 st medlemscirkulär.

Genomförda aktiviteter
På grund av den pågående coronapandemin har styrelsen efterhand nödgats att ställa in flera
planerade aktiviteter. Några kunde dock genomföras och det var tipspromenader den 25 april och 5
september. Två allsångskvällar, den l l och 28 augusti med Gubes duo från Dalsland som
allsångsledare blev uppskattade. Smittskyddsrestriktionerna mildrades under slutet av året och
därmed kunde vi bjuda in till julbord den 5 december med 41 personer närvarande. Festen besöktes
av Alingsås luciatrupp och Arvid Westbö stod får underhållningsmusiken.

Övrig verksamhet
Representanter får styrelsen och andra medlemmar var i nov. månad och röjde ur och ställde i
ordning material vi förvarar i förrådslokalen som vi disponerar. Styrelsen har under året beslutat att
fårbättra skalskyddet framför spelhjulet i form an elektriskt drivna rulljalusiportar.
Bygglovsansökan, som bekostas av kommunen, lämnades in i slutet av året och när detta skrivs har
bygglov beviljats och förberedelsearbeten inför montaget är påbörjat. Under året har järnbågarna
med kulört belysning renoverats och monterats upp. Ett arbete som bekostas av kommunen.

Slutord
Ar 2021 präglades hela samhället av den förlamande coronapandemin. Föreskrifter och
rekommendationer från Folkhälsomyndigheten angående folksamlingar skärptes efterhand får att
hindra smittspridning. Det är inte bara vår förenings publika verksamhet som fått ställas in utan
samma har drabbat alla evenemang i hela landet.

För att kunna uppträda som en tung intressegrupp för Parken är det av vikt att föreningen
representerar många medlemmar. Medlemsvärvning är därfår en lika prioriterad uppgift får både
styrelsens ledamöter och varje enskild medlem som värnar Parkens bevarande, underhåll och
utveckling. Trots att våra största publika evenemang fått ställas in har det blivit en liten nettoökning
av antalet medlemmar under året. Det ser i skrivande stund ut som att pågående
vaccineringsprogram fått pandemin att avklinga och att restriktionerna tas bort så att vår
traditionella programverksamhet kan komma igång igen under 2022.
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