2019-04-09
Verksamhetsberättelse för Marslidens intresseförening (MIF) för perioden 20180101-20181231

Under året har vi haft många besök i Pålssonstugan. Besökarna i Pålssonstugan har varit bra
på att lägga pengar i sparbössan. De aktiviteter som Bernhard Nordh sällskapet har haft i byn
har varit en bidragande faktor.
Vinterns händelser i föreningen har varit;
Underhåll och sladdning av leder och skidspår. Det är Erland Jonsson som har hållit i
organisationen för dessa aktiviteter med hjälp av 7 certifierade förare.
Vi provade en sladd från Stalon till vår gamla pistmaskin och den testen föll väl ut, så vi
beslutade att köpa den om vi kunde komma överens om ett lämpligt pris.
Underhållskostnaderna av leder och skidspår landade på ca 40000 kr och vi har fått in
motsvarande belopp på ledbevis och skötselbidrag. Stort tack till Erland och de som jobbat
med lederna.
Pimpeltävlingen på påskdagen. Vi sålde 1735 startkort. Något färre sålda kort än året innan,
men en klar succé igen. Det är Jens Näslund som hållit i den aktiviteten med hjälp av ett antal
kompisar och medlemmar. Stort tack till Jens och de som såg till att det blev en bra
pimpeltävling.
Sommarens händelser i föreningen;
2018-06-14, Arbetsdagarna 7-8 juli och under sommaren har det fixats en hel del. Exempel på
vad medlemmarna gjort. Torvtaket på Pålssonsstugans dass. Vedarbeten. Kapning av grillrör.
Bredda skoterbro. Breddat skidspårsbron. Underhållsarbeten Pålssonstugan. Åtgärda
vandringsbro. Målning byggnader badstrand. Leder har besiktats, stenplockats och
kompletterats med kryss och markeringar. Röjningsarbeten är utförda på flertalet av våra
vandringsleder. Några bilder från aktiviteterna finns på hemsidan. Stort tack till de som ställde
upp på aktiviteterna under sommaren. (Ingen nämnd ingen glömd. )
Ansökan av bygdemedel har gjorts, för inköp av en sladd nummer 2 till skoter nummer 2.
Resultat av ansökan blev ett nej. Beslut togs att vi köper den testade sladden i alla fall. Vi
hade synpunkter på höj och sänk funktionen till leverantören och det åtgärdades utan kostnad
av leverantören.
Vi har deltagit i VBS möten och möten med kommun. MIF har försökt påverka väghållaren
av Marsliden vägen.
Vi hoppas att medlemsantalet ökar i och med att vi nu följer kalenderåret. Har det blivit så? Ja
något, nu har vi 71 familjemedlemmar och 14 enskilda medlemmar.
Ekonomin i föreningen är bra ett plus resultat på 33000 kronor, mer detaljer i kassörens
rapport.
Numera är det ca 125 besök på hemsidan per dag en ökning med 25 % sedan förra året. Vi har
700 gilla markeringar på vårt FB konto en ökning med 30% sedan förra året. Instagramkontot
har vi nyttjat mer på sista tiden och där ser vi också en ökning följare och gillandet.
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