
LOKALAVDELNING ÄNGELHOLM – BÅSTAD
839400-2888

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022
Styrelse
Ordinarie ledamöter
Kent Riboe, ordförande
Magnus Dahlberg, ledamot, vice ordförande
Angelica Hunyor, ledamot
Marcus Larsson, ledamot
Daniel Nerhagen, ledamot

Styrelsesuppleanter
Lena Riboe, stugfogde
Jessica Antonsson, stuggruppen
Nils Ola Stormoen, ledgruppen

Styrelsearbetet
Styrelsen har under året haft 4 möten. Föreningsstämman hölls den 28 Februari 2022.
Lokalavdelningens ekonomiska resultat 2022 framgår av resultat- och balansräkningar. Under året 
har avdelningen haft 314 medlemmar. Revisor har granskat föreningens räkenskaper och förvaltning
genom att ta del av protokoll från styrelsemöten och föreningsstämma.

Allmänt
För att öka avdelningens aktiviteters synlighet har vi aktivt brukat vårt Instagram-konto och lagt 
upp mer bilder och poster på Facebook.
Ännu längre cykelspår har skapats runt stugan.
Nya startskyltar och stolpar har fortsatt att sättas upp runt spåren.
På grund av pandemi-restriktioner har planerade aktiviteter som 75-års-jubileum, öppet hus, 
markägarträff m fl, fått skjutas på framtiden även detta år.
Representanter för styrelsen har deltagit i flera möten med tjänstemän från Båstad Kommun.
Stugan har målats om invändigt och fått ytterligare välbehövt underhåll.

Barnverksamheten
Under året har vi haft flera barngrupper igång. Det finns en stor efterfrågan att få plats i våra 
barngrupper och tyvärr kan vi inte ta emot alla som önskar. Vi arbetar aktivt med att rekrytera fler 
ledare och erbjuder Friluftsfrämjandets grundutbildning till alla som är ledare.
Vi marknadsför oss på hemsidan och via sociala kanaler som Facebook och Instagram, samt 
lokaltidningen.
Gruppmaterial och gemensamt material har köpts in, liksom profilkläder till ledarna.

Under vårterminen fanns följande grupper: Knopp, Knytte, Mulle, Strövare och Lufsare. Under 
höstterminen fanns följande grupper: Knopp, Knytte, Mulle, Strövare och Lufsare.
Alla grupper har minst en ledare utbildade i friluftsfrämjandets grundutbildning till grenledare 
dessutom finns hjälpledare.

Alla ledare har visat upp utdrag från belastningsregistret. Flertalet ledare har deltagit i två ledar-
träffar under året samt i en Hitta Vilse kurs.



Vi har även under året byggt upp ett fantastiskt samarbete med förskolorna I vår omnejd som 
arbetar med friluftsfrämjandet.

Cykelverksamheten
Under året har man vidareutvecklat grenen för lokalavdelningen MTB cykling. En kombinerad 
vuxen/ungdomsgrupp genomförde utbildning och turer i stigcykling vid 6 tillfällen runt om på 
Bjäre.

Vandringsverksamheten
Vandringsverksamheten har utgått I år.

Hålehallstugan
Under året har målning av insidan av stugan utförts.
Den 1 maj var det stor arbetsdag med fokus på röjning i slänten framför huset ner mot Förslöv. 
arbetet med röjning i slänten och trädfällning runt huset har även fortsatt under hösten.
Ytterligare arbetsdag I september där fokus låg på stugan och att komma ikapp med “att-göra-
listan”.

Löpande underhåll och renovering av huset har skett i lite större skala. Vissa fönster på ovanvåning 
är bytta samt ett nytt vattenfilter insatt.

Uthyrningen av stugan har ökat i år jämfört med förra årets pandemi-restriktion.
Stugan har varit uthyrd 57 nätter och 8 dagar. Intäkterna från direktbok-
ning av stugan uppgår till 62 490 kr och bokning via Airbnb till 71 367 kr.
Vilket är en kraftig ökning från fjolårets total om 88 635 kr.

Spåren
Under året har det varit otroliga mängder människor på lederna så underhållsarbete har gjorts för att
hantera spåren. Märkning har förbättrats, nya skyltar har kommit upp samt sly har röjts.
De nya stolparna har satts upp och några till är pågående.

Ledgruppen har mottagit mycket positiva kommentarer av förbipasserande under arbetet.

Bidrag
Lokalavdelningen har sökt och beviljats flera bidrag under året. Följande bidrag kan nämnas:
Lindab
Mats Paulssons Stiftelse
Stiftelsen Gripen
Harald i Håles Stiftelse
Hålehallstugans Vänner
Åsljungastiftelsen
Båstad Kommun

Hålehall i februari 2023

____________________ ____________________ ____________________
Kent Riboe Angelica Hunyor Daniel Nerhagen
ordförande ledamot ledamot

____________________ ____________________
Magnus Dahlberg Marcus Larsson
ledamot ledamot




