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Årsmötet hölls den 28 februari 2017.
Styrelsen har under verksamhetsåret haft fem protokollförda möten, ett möte
med minnesanteckningar samt ett konstituerande möte.
Delar av styrelsen har deltagit i samverkansmöten med förskolan Dalbyhage,
Bygdegårdarnas Riksförbunds distriktsmöte, Dalby Samfällighetsförening,
Föreningen Dalbyviken samt med representanter för energi och miljökontoret
Uppsala kommun.
Arrangemang
Städdagar i samverkan med Dalby Hage. Bytardagar. Nationaldagsfirande.
Dalbyloppet. Julkonsert 3:e advent. Julgransplundring trettondagen.

I övrigt har direktdistribution i postlådor gjorts inför vissa
arrangemang samt annonsering i UNT.
Uthyrning
Förskolan Dalby Hage är liksom tidigare den dominerande hyresgästen av
bygdegården. Under kvällar och helger har det varit god beläggning i första
hand av privatpersoner och företag. Bygdegården är fortsatt en populär lokal
för bröllopsfester.
Fastigheten, utrustning och underhåll
Underhåll och reparationer har gjorts i egen regi eller i samarbete med externa
utförare. Energigenomgång av fastigheten och dess verksamhet har
genomförts i samarbete med kommunens Energi och Klimatrådgivare och
genom kontakter med branschfolk inom fastighetsområdet. Rapport och
förslag på energibesparande åtgärder har lämnats av kommunens miljö och
energirådgivare Pauline Saers. Rapporten kommer att behandlas vid
kommande styrelsemöte. Lokalvården har under året utförts av inhyrd
personal.
Hemsidan
Hemsidan och Facebook har uppdaterats regelbundet med information om
kommande arrangemang och övrig verksamhet som bedöms av intresse.
Hemsidan utgör en viktig informationskanal till medlemmar och övriga
intresserade av föreningens verksamhet.
Styrelsen riktar ett stort tack till alla som på olika sätt medverkat i föreningens
arbete under året som gått.
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