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Storstrandsföreningen 
Verksamhetsberättelse 2022 

 
 Grundval och uppgift 

Stadgarna § 1.1 anger att ”Föreningens mål är att på den apostoliska trosbekännelsens grund göra 

Jesus Kristus, känd, trodd, älskad och efterföljd. Verksamheten ska bygga på en bred kristen 

tradition och präglas av mångfald och strävan efter enhet”    

 

 och enligt § 1.2 ”Föreningen vill förverkliga sitt mål genom en verksamhet på Storstrand där 

deltagare, medarbetare och besökare ges möjlighet till    

 att befästa sin personliga tro på Jesus Kristus och fördjupa kärleken till Guds verk,  

 att hjälpa de som söker till tro på Kristus, 

 att inspirera varandra till vittnesbörd, gemenskap och tjänst i samhälls- och församlingsliv” 

 

Uppdraget har Storstrand försökt uppfylla genom den program- och lägerverksamhet som bedrivits 

under året, och strävat efter att vara en mötesplats för kristenheten i Piteåbygden och Norrbotten. 

 

 Verksamhetsåret 

Början av 2022 påverkades fortsatt av restriktioner kopplat till Covid -19, och även om det lättade i 

mitten av februari tog det några månader innan det tog fart. Från maj månad och framåt var det högt 

tryck på gården med många konferenser och andra dagsgäster.  

 

Året präglades också av personalutmaningar då rekrytering av rätt kompetens inte varit enkel.  

 

 

Förening och styrelse 

Storstrandsföreningen hade vid årets slut 17 medlemsföreningar. Årsmötet hölls digitalt den 28 mars 

2022. Styrelsen har under året haft 8 protokollförda sammanträden.  

 

 

 Anställda 

Under året har föreningen haft flertalet anställda, Lina Vikberg, Karina Vallmark, Anna-Karin 

Hansson, Sara Berglund, Veronika Persson, Annika Lidström och Gunnar Lundström. Periodvis har 

dessutom extra personal anställts.  

 

Styrelsen är mycket tacksam till alla anställda samt till alla de personer som arbetar ideellt på 

Storstrand under ett verksamhetsår.  

 

 Ekonomi      

 Det ekonomiska resultatet blev ett positivt resultat på 907 976 kr att jämföra med det   

 budgeterade noll resultatet.  

  

   

Lokaler 

Storstrand har fina och ändamålsenliga lokaler att erbjuda, vilket avspeglas i den mängd olika 

verksamheter som normalt nyttjar Storstrand under ett år. Under våren 2022 bytte föreningen ut 

bänkarna i kapellet mot stolar och bord vilket öppnade upp lokalen för olika ändamål. Nu kan vi 

förutom Gudstjänster och konserter även erbjuda denna lokal för konferenser, vilket har gett ett gott 

resultat i form av bokningar från externa kunder.  
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 Sommar på Storstrand 

Många dagsgäster, campinggäster och andra turister hittar till Storstrand. Det har varit en sommar 

fylld av gäster – inte minst har intresset för matserveringen ökat.   

 

Storstrandkonferensen genomfördes återigen v. 29, detta år kopplat till ett familjeKRIK läger för 

andra gången. Ett välbesökt arrangemang och glädjande att se många barnfamiljer på gården. Utöver 

detta har det varit ett varierat program med musikcaféer, gudstjänster, ungdomshelger och konserter.  

 

 

 Tack 

TACK till vår Herre och till alla som på olika sätt bidragit med stort engagemang och förböner för 

Storstrand detta sextonde verksamhetsår.  

 

 Öjebyn i februari 2023 

Styrelsen för Storstrandsföreningen, 

 

 

 

Stefan Merum   Stig Nilsson 

 

 

 

Gun Sundström   Herbert Nyman   
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 Nicklas Wikman    

 

   

 


