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Verksamhetsberättelse för Öland Kust till Kust Intresseförening 2019 
__________________________________________________________________________ 
 
Föreningen har som mål att bidra till utvecklingen av Persnäs socken och att stimulera  
till initiativ som gagnar bygden. 
 
Föreningen är medlem i: 
Svenska Gång- och Vandrarförbundet  

 
Föreningen hade 268 medlemmar vid utgången av 2019 (229 st 2018). 
 
Styrelsen har bestått av: 
Ordförande:  Elisabeth Öhman 
Vice ordförande: Anders Bogårdh 
Kassör:  Torbjörn Cederholm 
Sekreterare:  Maria Assarsson 
Ledamot:  Per-Ola Svensson 
Ledamot:  Britt-Mari Erlandsson 
Suppleant:  Gunilla Waern 
 
Styrelsen har under året haft sex protokollförda möten. Det av årsmötet beslutade arvodet  
har fördelats inom styrelsen i förhållande till arbetsinsats. 
Resultatet för verksamhetsåret uppgår till -14 909,00 kr. Behållningen i kassa och bank 
uppgår till 116 670,00 kr.  
__________________________________________________________________________ 
 
Föreningens informationskanaler: 

• E-post 
• Informations- och anslagstavlor på olika platser i socknen 
• Egen webbplats samt Facebook, Persnäsportalen, olandsturist.se (kalendarium  

kopplat till kommunens webbplats), oland.com (kalendarium kopplat till  
Ölandsbladet) 

______________________________________________________________________ 
 
Försäljningskanaler för cykelorientering, vandringskarta och bok: 

• Borgholms bokhandel 
• din-X, Löttorp 
• Företagshuset Löttorp 
• ICA Nära Källa 
• ICA Nära Trossen, Sandvik 
• Källa Hamn 
• Marsjö Gård 
• Södviks Bageri 
• Ölands Möbelhus, Södvik 
• Ölands Ro, Föra      
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Verksamhetsåret i sammanfattning:  
 
Föreningen firade 10-årsjubileum under året. För ändamålet försågs föreningens logotype 
med en jubileumsbanderoll. En uppskattad jubileumskasse togs fram, som delats ut till nya 
medlemmar samt till de som särskilt gagnat föreningens verksamhet. 
 

 
• Boken Vandringsleden i Persnäs har fortsatt delats ut till nya medlemmar som  

välkomstgåva. Den har även funnits till försäljning. 
 

• Med hjälp av vår vandringssamordnare Christer Hessling och frivilliga  
vandringsledare anordnades totalt tre vandringar som sammanlagt lockade 60  
deltagare. Vandringsledare var: Håkan Wihlborg (4 maj), Gösta Skoglund (25 maj) 
och Stina Börjesson (16 juni). Stort tack till dessa! 
 

• Underhållet av vandringsleden har samordnats av Anders Bogårdh. Den 19 april 
träffades intresserade medlemmar över en fika i Sandviks hamn och diskuterade 
underhållsbehovet och fördelade arbetsuppgifter. Förbättringar av målningen på 
pilarna längs vandringsleden har genomförts med god hjälp av medlemmar. 
 

• Föreningen arrangerade sex frukostmöten i Sandviks hamn. Sandviks Fisk & Kök 
har, som tidigare år, upplåtit sin servering. I snitt hade vi runt 50-talet åhörare per 
gång, cirka 300 åhörare totalt. Notiser från frukostmötena publicerades i 
Ölandsbladet med flera kanaler. 

 
• Cykelorienteringen rönte även detta år mycket uppskattning. 58 inlämnade 

tävlingsformulär deltog i dragningen av nio priser skänkta av lokala näringsidkare.  
Årets banläggare var Christer Hessling och Anders Törnqvist.  
 

• Sommarmarknaden i Sandviks hamn genomfördes torsdagen den 25 juli med hög 
kvalitet på utställarna och många besökare. Föreningen var på plats och informerade 
om verksamheten och värvade nya medlemmar. Marknadskommittén bestod av 
Elisabeth Öhman (tf projektledare) samt övriga styrelsemedlemmar. 
 

• Samarbetet med IP-Only/byNet gällande projektet ”Fiber i Persnäs och Källa socknar” 
har vilat i takt med att IP-Only bromsat arbetet. Vi har i ett brev meddelat IP-Only att 
vi anser att vårt åtagande är genomfört. 
Vår lokala projektgrupp har bestått av Britt-Mari Erlandsson, Marwin Johansson, 
Lennart Königsson, Tomas Lind, Per-Ola Svensson och Elisabeth Öhman 
(sammankallande).  
 
 

 
Styrelsen riktar ett varmt tack till alla som under året varit med om att skapa engagemang för 
föreningen och för Persnäs socken.     
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Resultatrapport

Räkenskapsår: 2019-01-01 - 2019-12-31
2019 2018

Not 1 Rörelsens intäkter
Intäkter Försäljning 6804 6197
Intäkter Arrangemang 19370 24991
Tjänster 0 0
Bidrag 0 0
Medlemsavgifter 26600 22950
S:a Rörelsens intäkter 52774 54138

Not 1 Rörelsens kostnader
Inköp material och varor -29389 -754
Inköp av tjänster -12219 -16398
Övriga externa kostnader -12624 -8688
Personalkostnader -13867 -9886
S:a Rörelsens kostnader -68100 -35725

Ränteintäkter 417 422

Resultat efter finansiella 
intäkter och kostnader -14909 18834

Årets resultat 14909 -18834

Beräknat resultat 0 0
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