Verksamhetsplan 2018 - 2019 för Tyluddens Fritidsbys
Ekonomiska Förening
Vision och syfte
Tyluddens Fritidsby ekonomisk förening ska skapa de bästa
förutsättningar för rekreation, umgänge och avkoppling för våra
medlemmar, deras familjer och gäster.
Syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse och verka för
medlemmarnas nytta och trevnad genom att äga mark för fritidshus och
tillhandahålla gemensamma anläggningar.
Mål 2018 - 2019
➢ Arbeta med fastställd verksamhetsplan för 2018-2019
➢ Ta fram förslag på verksamhetsplan inför 2019-2020
➢ Arbeta med fastställd aktivitetsplan 2018-2019. Se kalendern på
föreningens hemsida
➢ Ta fram förslag på aktivitetsplan inför 2019-2020
➢ Arbeta med och ev revidera underhållsplan på 1 år och på 5 år för
Tyludden 1:24 och 1:25
➢ Arbeta med att hålla budget enligt fasta
utgifter/verksamhetsplan/underhåll
➢ Genomföra minst fyra styrelsemöten under verksamhetsåret
➢ Fortsätta arbetet med att vidmakthålla transparens inom föreningen
mellan styrelse och medlemmar.
➢ Verka för att ny information kontinuerligt uppdateras på föreningens
hemsida, se Brev från ordförande, miljöpolicy, ordningsregler etc.
➢ Att styrelsen meddelar webmaster när viktig information skall
skickas via mail till medlemmarna
➢ Funktionsgruppen arbetar vidare i sina arbetsgrupper med underhåll
av föreningens gemensamma områden samt skapar genom
samarbete mellan medlemmarna ökad trivsel och gemenskap i
föreningen,
Styrelsen maj 2018/Ela

➢ Tillhandahålla utbildning för medlemmar i hjärt-lung räddning (HLR)
➢ Gå igenom och ev revidera miljöpolicy för föreningen
➢ Gå igenom och ev revidera föreningens ordnings- och trivselregler.
➢ Verka för att Mötesplats Gröningen utvecklas som samlingspunkt
➢ Byta ut belysning på Mötesplats Gröningen
➢ Arbeta med frågan om dubbla avgifter för sophantering i föreningen
- avgift för ÅVC (återvinningscentralen) för medlemmarna
➢ Iscensätta Boulebana efter medlemmarnas beslut på årsstämman
2018
➢ Iscensätta ledstång i backen 1:24 till Tjuvahålan efter beslut på
årsstämman 2018
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Intressenter som vi har och vill ha ett nära, utvecklande
samarbete med
➢ Sankt Olofs Kapell
➢ Livräddarna i Tylösand
➢ Vägföreningen i Tylösand
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