Verksamhetsberättelse 2021
Under året har styrelsen haft följande sammansättning:
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Suppleanter

Conny Kalmteg
Lennart Dreier
Frida Portin
Anders Mårtensson (vice ordförande) och Thomas Axelsson
Elisabet Bjuvsjö, Sabine Reestman och Anders Johansson

Revisorer

Rune Franzén och Ulf Kurtsson samt Tuulikki Åkesso (suppleant)

Valberedning

Rolf Lindqvist (sammankallande) och Lennart Karlsson

Verksamheten
Pandemin har påverkat oss även år 2021, speciellt vad det gäller osäkerhet i planeringen av
säsongen. Vi har haft färre konferenser och betydligt mindre antal utländska besökare.
Årsmötet hölls digitalt den 23 mars 2021. Under året har föreningen haft 6 protokollsförda
styrelsemöten. Därutöver planerade arbetsdagar/städdagar, i maj inför säsongsstart och i september
vid säsongsavslut.
Medlemshelg 10-11 juli, då medlemmar erbjöds fri båtresa till Garpen. Högsäsongen avslutades
med egen fyrhelg den 14-15 augusti, där Bengt Åstedt guidade.
Antalet medlemmar år 2021 ca.160 stycken (familj/enskilda) samt fyra hedersmedlemmar, Lars och
Cathrine Sjöholm samt Bengt och Wiwi Åstedt. Medlemsintäkter 26 900 kr (26 700 kr år 2020).
De dagliga båtturerna till Garpens Fyrplats har under högsäsong trafikerat ön onsdag-söndag.
Fortsatt med online bokning av båtbiljetter, som de allra flesta nyttjat. Sälsafari är fortsatt ett
uppskattat utflyktsmål och vid alla turer har mängder av sälar kunnat ses, då och då havsörn.
Antalet besökare som åkt till fyrplatsen var ca 1700 stycken, därutöver privata båtar
Värd var Niklas Banérsson som med god mat och fin service blivit mycket uppskattad av våra
gäster. Vi är tacksamma att Niklas fortsätter som värd år 2022.
På ön har handikapptoaletten färdigställts, inklusive brädgången som leder till toalettbyggnaden.
Därutöver årlig målning, yttre städning av ön, rensning av buskar och sly, trimning och plantering.
Båtarna har fungerat bra under år 2021. Som vanligt tackar vi våra fantastiska kaptener och
båtsmän; Bennert, Lars, Filip, Rolf, Albin och Leo, som tagit gäster till Garpen och på sälsafari.
Utemöbler inhandlades inför sommarsäsong med stöd från Sparbanksstiftelsen. Beloppet erhölls i
slutet på år 2020.
Årets resultat redovisas i den ekonomiska redogörelsen
Till slut vill styrelsen framföra ett tack till vår värd, båtförare, och alla som jobbat åt oss.
För styrelsen
Conny Kalmteg, ordförande

