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Verksamhetsberättelse 2013 

 

 
 

 

Föreningen Billingsudde Vänner´s verksamhet utvecklas vidare och vi kan 

summera ytterligare ett framgångsrikt och glädjefyllt år i föreningens historia. 

 

Föreningens ambition att succesivt bredda sin programverksamhet till att täcka 

hela året har fullföljts och vi kan med tillfredsställelse konstatera att 

Billingsudde fylls allt oftare även under icke sommartid. Till detta bidrar också 

dels Stavnäs framgångsrika Visklubb med sina visaftnar där vi står som 

hyresvärd, dels Svenska Kyrkan som traditionsenligt förlägger ett antal 

gudstjänster till Billingsudde. Härtill kommer föreningens egna aktiviteter där 

bl.a. kan nämnas studiecirkelverksamhet av olika slag, de nu traditionsenliga 

julpyssel- och sportlovsaktiviteterna liksom Valborgsmässofirandet som viktiga 

inslag.  

 

Sommarverksamheten har dock fortfarande stor tyngd i vår verksamhet. Många 

utflyttade stavnäsbor återkommer då till sin hembygd och återseendets glädje är 

stor. Billingsudde blir en viktig samlingspunkt och tisdagarnas programkvällar 

vinner år från år en allt större publik. Till detta bidrar den höga standarden på 

programmen och det breda och varierande programutbudet. I år fick vi lära 

känna Värmlands nye landshövding, vi fick följa den Israelisk- Palestinska 

dramatiken på Västbanken, vår hantverksvecka samlade ännu fler entusiastiska 

”hantverkare” för att enbart nämna några av alla sommarens aktiviteter.  

 

Den ökade omfattningen av föreningens verksamhet har också satt sina spår i 

föreningens ekonomi. De totala intäkterna under 2013 uppgick till ca 130.000 

kr.  Intäkterna från främst serveringssidan har ökat på ett glädjande sätt till följd 

av det stigande antalet besökare. Intäkterna från vår uthyrningsverksamhet har 

likaså ökat och visar att Billingsudde utnyttjas allt mer för olika privata 

arrangemang och i samband med olika föreningsangelägenheter i bygden. Bland 

kostnadsposterna kan, utöver gängse driftskostnader, nämnas en större 

investering i den sedan länge efterlängtade utbyggnaden av våra parkeringsytor 

vilket medfört såväl större parkeringskapacitet som ökad parkeringssäkerhet.  

Sammantaget innebär detta att föreningen för året kan redovisa ett litet positivt 

resultat på sista raden, vilket är i nivå med vår budgetplan. 
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Även om föreningens ekonomi i grunden är sund vill vi från styrelsens sida peka 

på att vi under 2014-15 står inför ett par reella ekonomiska utmaningar.  

Fastighetsbelåningen kommer att behöva refinansieras till följd av att det 

räntefria förvärvslånet från Arvika Missionsförsamling på 300.000 kr förfaller 

under 2015. Vi står dessutom inför ett omfattande renoveringsbehov av vår 

fastighet i form av bl.a. målningsarbeten och renovering av vårt yttertak. Att 

lösa dessa olika frågor kommer att vara viktiga uppgifter för den nytillträdande 

styrelsen. 

 

Föreningens medlemsantal uppgår f.n. till ca120 medlemmar. Antalet ligger 

stabilt sedan flera år. En viktig utmaning för styrelsen, utöver vad som nämns 

ovan, är att få detta medlemsantal att växa. Antalet medlemmar utgör ju grunden 

för föreningens ekonomi, men inte minst utgör det också grunden för det 

engagemang som på ett personligt plan krävs och är absolut nödvändigt för att 

säkerställa en framtida positiv utveckling av föreningens verksamhet och 

därmed också för Billingsudde som en viktig samlingsplats för bygdens folk.   

 

Avslutningsvis vill vi från styrelsens sida tacka alla som på olika sätt engagerat 

bidragit till vår förenings fina verksamhet under 2013. Det är en glädje att få 

vara med och utveckla Billingsudde och från styrelsens sida ser vi fram emot ett 

nytt år fyllt av utmaningar och möjligheter för Billingsudde.  

 

 

Stavnäs i april månad  2014   
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