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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022 
Styrelsen för IK Argo får härmed avge verksamhetsberättelse för 2022. 
 
Fakta om året  
Föreningen har 182 familjemedlemsskap och 25 enskilda medlemmar. 
 
Vid årsmötet den 24:e April 2022 valdes denna styrelse som är konstituerad enligt nedan:  
 
Ordinarie ledarmöter:  
Ordförande: Örjan Carlsson  
Ledamot: Louise Wahlström  
Ledamot: Veronica Forsberg  
Ledamot: Maria Sundkvist  
Ledamot: Eva Elfström  
 
Revisor: Cajsa Hamilton 
Revisorssuppleant: Catrin Mattsson 
Suppleant: Lars Findahl  
Suppleant: Path Lindgren  
 
Valberedning:  
Bengt Froste 
Catrin Mattson 
 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 1 årsmöte, 6 protokollförda sammanträden och ett 
aktivitetsmöte för medlemmar. 
 
IK Argo publicerar information från föreningen på hemsidan www.norrlandet.se under ”fliken” 
IK Argo respektive Utvalnäs Församlingshus. Information anslås också på informationstavlor 
på Norrlandet samt via e-mail. Vi använder också vår Facebook sida samt grupperna 
Norrlandets föräldragrupp och norrlandet.se för vissa inlägg.  
IK Argo samarbetar med övriga föreningar på Norrlandet inom ramen för norrlandet.se.  
 
Genomförd verksamhet  
 
Församlingshuset 
Uthyrningen av Församlingshuset har ökat betydligt under året och varit till följande ändamål: 
möten för olika föreningar 8 ggr, privata fester 7 ggr, dop/namngivning 2 ggr, kurs i 
akvarellmålning 3 ggr, yoga 22 ggr, gympa 20 ggr samt konsert 2 ggr. 
Den 14 oktober arrangerade IK Argo en Pub Afton med musik av Blue DeVilles. Ca 50 
personer deltog under kvällen som blev mycket uppskattad. 
Vävstugan på övervåningen har varit uthyrd en dag per vecka under året.  
Pianot i stora salen har stämts. 
 
Under året har insamlingen till takbytet fortsatt och offerter för takbyte har tagits in. 
Då offerterna ligger på nivån 300 000 – 500 000 kr och insamlingen har gett ca 70 000 kr 
hittills har föreningen ännu inte tillräckligt med pengar för att finansiera takbytet. 
Bidrag har sökts hos Gävle kommun i form av lokalstöd, men tyvärr har vi fått avslag på den 
ansökan.  



I samband med detta uppdagades att Bygdegårdar har mycket större möjligheter att få 
bidrag från stat och kommun för löpande underhåll av byggnader. Uppfyller byggnaderna 
vissa bevarandekrav kan så mycket som 90 % av kostnaderna erhållas som bidrag. 
 
Utifrån nuvarande verksamhet som i huvudsak bedrivs för att bevara församlingshuset och 
idrottsplatsen har styrelsen undersökt förutsättningarna för att bli en bygdegård, och det är 
huvudsakligen att vi har en samlingslokal som är öppen för alla. Detta gör att vi kan ansöka 
om att bli medlemmar i Bygdegårdarnas Riksförbund. Medlemskapet kostar ett par 
tusenlappar per år och kräver att vi anpassar föreningens stadgar till Riksförbundets krav, 
men ger då helt andra möjligheter till bidrag för underhåll och bevarande. 
 
 
Boule 
På torsdagar under tiden 26 maj till 8 september spelades boule i Argo´s regi och totalt 
deltog ca 200 personer. Det spelades även under andra tider och alla som använde banan 
ombads att swish:a 10 kr till IK Argo. Pengarna kommer att användas till underhåll av banan. 
 
Argoplan 
Argoplan har klippts under sommarmånaderna. 
I strålande solsken genomfördes en Loppis den 6 augusti. Ett tiotal säljare deltog, föreningen 
sålde fika/varmkorv och ca 150 personer besökte loppisen. 
Två väggventiler monterades i Argostugan. 
 
I samarbete med Bönans hembygdsförening anordnades fotbollslek på Argoplan för alla barn 
mellan 4-6 år vid fyra tillfällen under juni månad, vilket var väldigt uppskattat. Det kom 14 
barn och de var två ledare som höll i det hela (Elin och Erlend). 10 fotbollar köptes in och alla 
barn blev även bjuden på frukt av Per samt vattenflaskor delades ut från Sisu. Vi hoppas att 
vi tillsammans med er medlemmar kan fortsätta erbjuda aktiviteter till våra barn på 
Norrlandet. 
 
Vi har haft en städdag under hösten där vi klippt, röjt sly och plockat undan inför vintern. 
När kylan kom innan Jul spolades rinken för skridskoåkning vilket uppskattats av både barn 
och vuxna. 
 
Midsommafirande 
IK Argos traditionella midsommarfirande på Argoplanen kunde genomföras igen efter 
pandemin och det var många som kom och trotsades värmen.  
Danslaget Rillen var med som vanligt och stod för musiken och dansen.  
Vi vill tacka all som har varit med och hjälpt till på något sätt samt tack till alla sponsorer.  
Vi fick totalt in 38.715kr från gissa laxen, lotteriet, fikat och fiskdammen. 
Midsommarfirandet är föreningens viktigaste inkomstkälla.  
Vi hoppas att vi syns igen vid midsommarstången. 
 
Majas Intaga 
Föreningen har slagit och fört bort höet på ängarna vid Majas intaga och den i förlängningen 
av fiskar Normans väg. Majas intaga börjar bli ganska fin efter mer än 10 års arbete och 
kommunens röjning för några år sedan. Slåtterbalken börjar sjunga på sista versen så snart 
behövs en bättre. Det blir mycket reparerade av redskapen vid slåttern.  
 
 
 
 
Ekonomi  
Den ekonomiska redovisningen sker i ett eget dokument.  
  



Slutord  

Den typ av verksamhet som föreningen bedriver, bygger på att medlemmar, andra föreningar 
och organisationer, kommunen med flera ställer upp med arbetskraft, ekonomiska medel och 
annan stöttning. Utan denna hjälp kan vi inte förvalta våra byggnader och fotbollsplanen som 
möjliggör både sommar och vinteraktiviteter på byn.  
 
Således riktar styrelsen ett Stort TACK till alla som stöttar och hjälper IK Argo.  
 
 
Utvalnäs 2023  
 
 
 
Örjan Carlsson  
Ordförande  
 
Eva Elfström                                                              Louise Wahlström  
Ledamot/Kassör                                                        Ledamot/Sekreterare  
 
Veronica Forsberg                      Maria Sundkvist   
Ledamot                                                                     Ledamot  
 
 


