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Storstrandsföreningen
Verksamhetsberättelse 2015
Förening och styrelse
Storstrandsföreningen hade vid årets slut 21 medlemsföreningar. Årsmötet hölls i mars.
Styrelsen har under året haft 10 protokollförda sammanträden. Under våren har Jonas
Carlzon och Lina Vikberg besökt ett antal medlemsföreningar för att informera om
Storstrands verksamhet och ta emot synpunkter från medlemmarna.
Styrelsen och verksamhetschefen har påbörjat arbetet med nytt Mål- & visionsdokument
samt Verksamhetsplan för de kommande åren.
Anställda
Under året har föreningen haft nio anställda, Lina Vikberg, Jonas Carlzon, Anna Bergeman,
Magnus Westerlund, Lena Olsson, Carina Vallmark, Anna Stenvall, Elisabeth Ökvist,
Elisabeth Lindmark. Periodvis har dessutom extra personal anställts.
Jonas Carlzon lämnade sin tjänst som verksamhetschef under året.
Styrelsen är mycket tacksam till dessa samt till alla de personer som arbetar ideellt på
Storstrand under ett verksamhetsår.
Under hösten påbörjades arbetet med att överta arbetsgivaransvaret för personalgruppen från
EFS Norrbotten, då styrelsen bedömer att detta medför flera fördelar och även är ett
önskemål från EFS sida. Övertagandet beräknas träda i kraft våren 2016.
Ekonomi
Det ekonomiska resultatet blev ett underskott för året på 36 000 kr att jämföra med det
budgeterade nollresultatet. Verksamhetsintäkterna ligger på en fortsatt stabil nivå, något
högre än fjolåret. Extra satsningar har gjorts under året, bl a i form av investeringar i
inventarier, camping och underhåll, där styrelsens strategi är att återinvestera e v överskott i
anläggningen. Styrelsen har även anställt Gun Sundström som ekonom för att säkerställa en
god ekonomisk styrning och redovisning.
Föreningen bibehåller en stabil likviditet helt utan externa lån. Storstrands målmedvetna
jobb och rätta satsningar de senaste åren märks nu i form av den ständigt ökande
omsättningen. Styrelsen arbetar tillsammans med personalen målmedvetet för att både
uppnå ett positivt resultat, att öka föreningens intäkter, samt få en jämnare intäktsfördelning
över året.
Lokaler
Storstrand har fina och ändamålsenliga lokaler att erbjuda, vilket avspeglas i den mängd
olika verksamheter som nyttjar Storstrand under ett år. Hösten 2015 har källaren under stora
kapellet renoverats. Antalet gästnätter och lokaluthyrning har fortsatt att öka under 2015.
Under konfirmations- och ungdomsläger, arrangemang som Piteå Summergames och Stora
Nolia, är Storstrands logimöjligheter ofta välfyllda.
Under året har ett nytt hyresavtal för fastigheten ingåtts tillsammans med fastighetsägaren
EFS Norrbotten vilket tydliggör ansvarsfördelningen mellan Storstrand och EFS.
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Program
Storstrand har under året erbjudit ett variationsrikt program, både i egen regi och som
samarrangör. Huvuddelen utgörs av sommarverksamheten med gudstjänster, konferenser
och läger. Detta år arrangerade EFS ett konfirmationsläger och ett familjeläger. Dessutom
har ett antal offentliga föreläsningar och konserter arrangerats.
Camping
Campingen har ökat i omfattning från 2014. Som ett led i att erbjuda god service har
föreningen satsat på extra receptionspersonal och förlängda öppettider under sommaren.
Dessutom har medlemsföreningarna ställt upp med ett antal sommarvärdar under
sommarmånaderna med att ta emot campinggäster, städning m.m, vilket varit mycket
värdefullt och även avlastat den ordinarie personalen. Förbättring av campingens
tillfartsväg, tömningsplatta för husbilar och handikappramp till servicehus är också
genomfört under 2015.
Övrigt
Under december månad har Storstrand serverat julbord till drygt 1 800 gäster.
Storstrandsföreningen har fortsatt att samarbeta med EFS Norrbotten kring arrangemang för
att minska lånen efter återuppbyggnaden.
Vårt uppdrag
Uppdraget, såsom det uttrycks i stadgarna, har Storstrand försökt uppfylla genom den
program- och lägerverksamhet som bedrivits under året, och strävat efter att vara en
mötesplats för kristenheten i Pitebygden och Norrbotten.
Tack
TACK till vår Herre och till alla som på olika sätt bidragit med stort engagemang och
förböner för Storstrand detta elfte verksamhetsår.
Öjebyn i februari 2016
Styrelsen för Storstrandsföreningen,

Krister Lindström

Stefan Merum

Robert Berggren

Patrik Fernberg

Gun Sundström

Stig Nilsson

Lennart Samuelsson
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