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Verksamhetsberättelse för Öland Kust till Kust Intresseförening 2021 
__________________________________________________________________________ 
 
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 264 medlemmar vid utgången av 2021 (239 st 2020). 
 
Styrelsen har bestått av: 
Ordförande:  Elisabeth Öhman 
Vice ordförande, kassör: Torbjörn Cederholm 
Sekreterare:  Ingemar Elf 
Ledamot:  Maria Assarsson 
Ledamot:  Britt-Mari Erlandsson 
Ledamot:   Gunilla Blichfeldt 
Suppleant:  Gunilla Waern 
Suppleant:  Elisabeth Ahlstrand 
 
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 -19 458 kr. Behållningen i kassa och bank uppgår till 
92 639 kr.  
__________________________________________________________________________ 
 
Föreningens informationskanaler: 

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

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

______________________________________________________________________ 
 
Försäljningskanaler för cykelorientering, vandringskarta och bok: 

• Borgholms bokhandel 
• Hotell Persnäs 
• ICA Nära Källa 
• ICA Nära Trossen, Sandvik 
• Källa Golfrestaurang 
• Södviks Bageri 
• Ölands Möbelhus, Södvik 
• Ölands Ro, Föra  
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Verksamhetsåret i sammanfattning:  
 
Verksamheten under året präglades till viss del av restriktionerna kring den rådande 
coronapandemin. Med hjälp av begränsat antal platser i luftig lokal kunde frukostmötena 
genomföras som, vanligt. Övriga arrangemang genomfördes utomhus, i gles grupp eller på egen 
hand. 
 
Ett projekt kring inventering av Vandringsleden i Persnäs genomfördes. 

 
• Boken Vandringsleden i Persnäs delades ut till nya medlemmar som  

välkomstgåva. Den fanns även till försäljning hos återförsäljare och via postorder. 
 

• Vandringssamordnare Maria Assarsson anordnade tillsammans med frivilliga  
vandringsledare totalt fyra vandringar som sammanlagt lockade 90  
deltagare. Vandringsledare var Elisabeth och Christer Ahlstrand (19 juni), Veronica Köhlin 
(3 juli) och Maria Assarsson (24 juli och 7 augusti.) Dessutom anordnades en 
orkidéskådning på egen hand (maj-juni). En skräpplockarvandring (8 maj) fick ställas in 
pga rådande restriktioner. Stort tack till vandringsledarna! 
 

• Vandringsleden i Persnäs inventerades i 46 uppdelade etapper vad gällde behov av 
märkning, röjning och reparation av stöttor, spänger och stolpar. I projektgruppen ingick 
Maria Assarsson, Elisabeth Ahlstrand och Elisabeth Öhman. En målbild över 
vandringsledens utveckling i ett Hela-Ölandperspektiv samt ett remissvar angående 
kultur- och fritidspolitiskt program 2022-2024 arbetades fram och överlämnades till 
Borgholms kommun. 
 

• Cykelorienteringen blev mycket uppskattad. Närmare 100 inlämnade tävlingsformulär 
deltog i dragningen av åtta presentkort som föreningen köpt in av lokala näringsidkare.  
Projektledare var Britt-Mari Erlandsson. Årets banläggare var Christer Hessling och 
Anders Törnqvist. Stort tack till dessa! 

 
• Fototävlingen ”Bilder från Kust till Kust” på temat ”Pärlor i vår bygd” rönte stor 

uppskattning bland våra medlemmar. Tre vinnare fick var sitt presentkort som föreningen 
köpt in av lokala näringsidkare. Projektledare var Torbjörn Cederholm. 
 

• Frukostmötena i Sandviks hamn genomfördes sex onsdagar i följd med början efter 
midsommar. Restriktionerna följdes med hjälp av förhandsbokning av luftiga sittplatser 
och begränsat antal åhörare. Projektledare var Torbjörn Cederholm. 
 

• Sommarmarknaden i Sandviks hamn, som traditionellt brukar genomföras den sista 
torsdagen i juli månad, samlade såväl max antal utställare som många besökare, men fick 
avbrytas i förtid på grund av oväder. Mycket lyckad dock så länge den pågick. 
Projektledare var Elisabeth Öhman. 

 
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: 2021-01-01 - 2021-12-31  
  2021 2020 
Not 1 Rörelsens intäkter   

 Intäkter Försäljning 9272 8980 

 Intäkter Arrangemang 17120 0 

 Bidrag 0 1000 

 Medlemsavgifter  26400 23900 

 S:a Rörelsens intäkter  52792 33880 

    

    
Not 1 Rörelsens kostnader   

 Inköp material och varor  -1761 -2352 

 Inköp av tjänster  16230 -13750 

 Övriga externa kostnader  42155 -13641 

 Personalkostnader 12408 -11110 

 S:a Rörelsens kostnader  72553 -40853 

    

 Ränteintäkter 302 338 

 Årets resultat -19458 -6635 
 
 
 
 



 

Öland Kust till Kust Intresseförening  info@kust-kust.se   
Bankgiro 461-9375 www.kust-kust.se 
 
 

4 (7) 

Balansrapport    
     
Räkenskapsår: 2021-01-01 - 2021-12-31   

     

  

Ingående 
balans Perioden  

Utgående 
balans 

TILLGÅNGAR    

     

 Kassa   2570 -660 1910 

 Bank, Bankgiro  1975 4050 6024 

 Bank, övriga konton 104403 -19698 84705 
S:a 
TILLGÅNGAR      108947 -16308 92639 

     
EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER   

     
Eget kapital    

 Eget kapital -129066 14908 -114157 

 Vinst/förlust föregående år  21544 -14908 6635 

 Årets resultat 0 19458 -88063 
S:a Eget kapital     -107522 0 107522 

     
Skulder     

 Upplupna sociala avgifter -1425 -251 -1676 

 
Förutbetalda 
medlemsavgifter 0 -2900 -2900 

S:a Skulder -1425 -3151 -4576 

     
S:a EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER  
  -108947 16308 -92639 
          
Beräknat resultat 0 0 0 
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