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Föreningen Billingsudde Vänner kan se tillbaka på ytterligare ett år med 

uppskattad och välbesökt programverksamhet på Billingsudde. 

 

I årets verksamhetsberättelse vill vi särskilt lyfta fram alla personliga insatser 

som utgör grunden för vår förenings fortbestånd och utveckling. Utveckling av 

en verksamhet som vår bygger på och förutsätter ett helhjärtat och personligt 

engagemang. Det är våra engagerade och ideellt arbetande medlemmar som är 

grunden för det goda rykte Billingsudde har fått. Detta engagemang och alla 

frivilliga arbetstimmar är också förklaringen till att föreningens ekonomi är i 

balans, något som är en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda en aktiv 

programverksamhet och för att vi ska kunna underhålla och förbättra vår 

fastighet. 

 

Vi vill från styrelsens sida tacka var och en som på olika sätt engagerat bidragit 

till att vi under det gångna året har kunnat förverkliga vårt mål att vara en 

attraktiv och viktig samlingsplats för Stavnäsbygden och för att vi har kunnat 

erbjuda ett så varierat och intressant programutbud. Det är vår övertygelse att 

vår verksamhet bidrar till att höja Stavnäsbygdens attraktionsvärde. Det är ju i 

många olika sammanhang objektivt bevittnat att föreningsverksamhet och 

kulturutbud stärker en orts attraktivitet. 

 

Samtidigt som vi poängterar vår tacksamhet för alla personliga insatser vill vi 

uppmana ännu fler bland bygdens folk att engagera sig i vår verksamhet. Med 

fler medlemmar kan vi ytterligare utveckla Billingsudde och Stavnäsbygden . 

 

Året som gått har karakteriserats av ett spännande och varierat programutbud 

under sommarmånaderna och en året-runt-verksamhet som fortsätter att öka i 

omfattning. Samarbetet med Stavnäs Visklubb och Svenska Kyrkan har till vår 

glädje fortsatt på ett mycket positivt sätt och förstärker och breddar ytterligare 

Billingsuddes betydelse som samlingsplats. Detsamma gäller också vår egen 

uthyrningsverksamhet som ökar i omfattning år efter år och där vi riktar oss till 

såväl andra lokala föreningar och företag som till privatfamiljer.  
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Resultatet av allt detta engagemang avtecknar sig i en föreningsekonomi i balans 

och som för 2014 uppvisar ett litet överskott. (Se separat Resultat- och 

Balansräkning). Föreningen har därmed en god grund att stå på när vi ambitiöst 

blickar framåt mot nya mål och en succesivt utökad verksamhetsomfattning.  

 

År 2015 har börjat bra och följer den verksamhets- och budgetplan som 

styrelsen lagt för 2015. Ett intressant sommarprogram har utformats och vi har 

anledning att se fram emot fortsättningen av året med tillförsikt.  

 

Detta betyder emellertid inte att vi saknar reella utmaningar: 

- Föreningens medlemsantal uppgår f.n. till ca 120. Det är angeläget att detta 

medlemsantal växer för att säkerställa en framtida positiv utveckling av 

föreningens verksamhet. Mot denna bakgrund har vi under våren skickat ett brev 

från Billingsudde Vänner till alla hushåll med Klässbol som postadress, där vi 

kort beskriver vår verksamhet, inbjuder till våra program i sommar och 

uppmanar mottagaren att bli medlem i Billingsudde Vänner. 

- Vår räntefria lånerevers med Arvika Missionsförsamling från förvärvet av vår 

fastighet för 5 år sedan, skall lösas vid halvårsskiftet och fastighetskrediterna 

måste därmed refinansieras.  

- Ytterligare en utmaning är att klara av kostnaderna för det succesiva 

renoveringsbehovet i vår fastighet. 

 

Avslutningsvis vill vi från styrelsens sida än en gång tacka alla som på olika sätt 

engagerat bidragit till vår förenings fina verksamhet under 2014. Tack alla 

medlemmar, tack alla medverkande och tack kära publik. Ett särskilt tack vill vi 

också rikta till våra sponsorer och samarbetspartners. Det är en glädje och en 

utmaning att få vara med och utveckla Billingsudde.  

 

 

Stavnäs i april månad  2015   
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