Skillnaden mellan pojkar och män är priset
på deras leksaker …...
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ÅRSMÖTET
Årsmötet som var planerat i april fick tyvärr skjutas på framtiden av skäl som styrelsen inte kontrollerar över. Meningen då var att mötet skulle
hållas i maj, men detta visade sig heller inte vara
möjligt. Istället har nu styrelsen beslutat att hålla
2015 års årsmöte den 4 augusti. Separat kallelse
med verksamhetsberättelse och årsredovisning
kommer att skickas ut inom kort.
Flottlossningen
Efter fjolårets fiasko med
att flotten lossnade från sin
förankring redan innan
anmälningstiden var utgången, så hade arrangörerna av tävlingen i år förkortat anmälningstiden.
Även i år gick flotten tidigt, men inte så tidigt som
förra året. Den 19 april kl
10.20 gav den sig iväg
enligt tiduret.
Den som var närmast i
tidsangivelse med 4 timmar och 40 minuter ifrån
var Team Tumek. Tumek
står för Tunsjö Mekaniska
och är synonymt med Jan–
Peter Jonasson, som alltså
är årets vinnare.
Vi tycker att det är speciellt roligt att det blev JanPeter som äntligen fick
vinna den åtråvärda titeln
årets flottlossningsmästare.
Efter att ha bott permanent
i Tunsjön i dryg 15 år så
bör han ju nu ha lärt sig
lite om Tunsjöns klimat
och väderleksförhållanden
att han kan göra en korrekt
bedömning när isen ska gå.

Björnspår på Tunsjön i
början av april fotat av
Anders Johansson

Det senarelagda årsmötet har ju naturligtvis fått
en del oönskade konsekvenser. Först och främst
har vi ju inte kunnat skicka ut några medlemsfakturor då årsmötet först måste besluta om medlemsavgiften. Några alerta medlemmar har ändå
betalat in medlemsavgift för 2015 på 2014 års
beslut. Det är ju inte så vanligt att årsmötet brukar ändra på medlemsavgiftens storlek, så detta
innebär troligen inga problem.
Andra bekymmer har varit att föreningsarbetet
inte kommit igång som det brukar, då styrelse
och kommittéer inte fått den personella förstärkning som behövs. Det är nämligen årsmötet
som ska välja in nya personer på de olika posterna i våra organ.
Detta är anledningen till att vi inte kunnat ha
något Tunsjöloppis i år och heller inte kunnat
arrangera den årliga sommarfesten.
2015 får bli något av ett mellanår och vi får återkomma 2016 bättre förberedda och med ett
mera gediget program. Kanske kan det då också
vara en bra idé att börja planera och förbereda
för 2017, då föreningen fyller 20 år.
Alldeles utan aktiviteter ska vi väl inte vara i år
heller, så vi funderar på att hålla en fest senare i
augusti med invigning av det nya köket. Mer om
detta får diskuteras i samband med årsmötet.

En varm, skön
och solig
sommar
tillönskar vi er
alla och hoppas
att vi träffas så
många som
möjligt vid
årsmötet
4 augusti

OVÄLKOMNA GÄSTER
Återigen har vi haft ovälkomna gäster i byn.
En av våra medlemmar och stugägare har
meddelat att han haft inbrott i sin fastighet.
En motorsåg och en del andra saker hade
försvunnit.
Det här är ju inte första gången det sker och
det är fritidshus som ligger nära genomfartsvägen som är mest utsatta. Från föreningens sida har vi försökt motverka det
genom att sätta upp varningsskyltar om
samverkan mot brott, och även utsett JanPeter Jonasson som kontaktperson i frågan.
Han försöker så gott det går att hålla lite
uppsikt i området, men han kan ju inte vara
på alla ställen samtidigt. Dessutom har han
ju ett jobb och ett jordbruk att sköta. Men
även vi andra kan bidra till göra byn säkrare. Håll lite koll på grannar och registrera
främmande verksamhet om det förekommer.
Det finns även en del man kan göra själv för
att försvåra för eventuella tjuvar. En rejäl
bom över sin tillfartsväg har visat sig vara
väldigt effektivt om det finns möjlighet att
sätta upp en sådan. Tjuvar är inte så pigga
på att gå kortare eller längre sträckor, och
dessutom blir deras fordon exponerat då det
står utanför bommen.
Ett annat sätt att skydda sig är att göra det
så svårt som möjligt för tjuven genom att ha
rejäla lås på sin fastighet. Märka upp sina
mest värdefulla inventarier är ett annat.
Idag finns det faktiskt möjlighet att DNAmärka sina tillhörigheter (www.stoldskyddsforeningen.se). Man kan också sätta upp
larm eller övervakningskameror som sänder
bilder direkt till din mobil.

