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Verksamhetsberättelse 2015 

 

 
Det har nu gått 5 år sedan vi förvärvade fastigheten Billingsudde från Arvika 

Missionsförsamling. Ett omfattande arbete har under de här åren lagts ner på att 

göra Billingsudde till en attraktiv mötesplats för Stavnäsbygden och föreningens 

verksamhet till en viktig del av kulturutbudet i vår del av Arvika Kommun. 

Sommarprogrammen har succesivt utvecklats, likaså aktiviteterna under övriga 

delar av året, även om här finns mycket ytterligare att göra. 

Uthyrningsverksamheten har likaså succesivt ökat i omfattning, såväl till olika 

lokala föreningar som till privatpersoner. I det sammanhanget vill vi gärna 

uttrycka vår glädje över att Billingsudde är Stavnäs Visklubbs hemmascen och 

fasta punkt.  

Ekonomiskt har vi under de här åren klarat att driva verksamheten utan förluster, 

något vi är stolta över och vilket i sin tur naturligtvis är en förutsättning för en 

fortsatt drift och utökad föreningsaktivitet. Besöksantalet har under åren 

succesivt ökat och från styrelsens sida ser vi det som ett uttryck för att vår 

verksamhet är uppskattad och efter hand ses som en naturlig del av 

Stavnäsbygdens samhällsliv.   

 

När vi nu ser tillbaka på verksamheten 2015 motsvarar den väl den uttalade   

ambitionen och syftet med föreningen Billingsudde Vänner, vilket är att främja 

andlig och kulturell verksamhet i Stavnäsbygden. Sportlovsaktiviteter, 

Valborgsmässofirande, studieverksamhet, ett attraktivt och brett 

sommarprogram, samarbeten med övrigt föreningsliv och Stavnäs/Högeruds 

Församling – allt detta ser vi tillbaka på med stor glädje.  

 

Med glädje kan vi också konstatera att det ekonomiska utfallet 2015 är det bästa 

i föreningens historia. (Se separat ekonomirapport). Detta till följd av ökad 

publiktillströmning , utökad serveringsverksamhet och att vi under 2015 

arrangerade en Loppmarknad och Auktion. Till det fina ekonomiska resultatet 

bidrar inte minst alla frivilliginsatser som gör att kostnaderna för verksamheten 

kan hållas på en synnerligen låg nivå. Vi vill i det här sammanhanget samtidigt 

också rikta ett särskilt tack till våra sponsorer som även detta år har stött vår 

verksamhet.  

 

När det gäller föreningens ekonomiska ställning vill vi också nämna att vi under 

året reglerat den räntefria förvärvskrediten på 300.000 kr med Arvika 
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Missionsförsamling. Detta har möjliggjorts genom att vi upptagit ett nytt lån i 

Westra Wermlands Sparbank på  200.000 kr och samtidigt sänkt vår egen 

kassalikviditet med 100.000 kr. Genom dessa transaktioner har vi således sänkt 

föreningens totala låneexponering vilken nu uppgår till 700.000 kr (se bif 

Balansräkning). 

 

Från styrelsen sida ser vi med stor glädje tillbaka på året som gått, för allt 

intresse som visats föreningens verksamhet, för allt engagemang, för allt arbete 

och alla insatser som gjorts och vi vill avslutningsvis framföra ett stort och 

varmt tack till er alla som gjort 2015 till ytterligare ett framgångrikt år i 

Billingsudde Vänners historia. 

 

Vi ser med tillförsikt fram emot att fortsätta att arbeta för Billingsudde Vänners 

utveckling och därmed på olika sätt bidra till ett rikare samhällsliv i Stavnäs 

med omgivning. 
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