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Styrelsen verksamhetsberättelse

1. Föredragningslista
Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
1) Årsmötets öppnande
2) Fastställande av röstlängd för mötet.
3) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
4) Fastställande av föredragningslista.
5) Val av ordförande och sekreterare för mötet.
6) Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall 

justera mötesprotokollet.
7) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
8) Styrelsens årsredovisning/årsbokslut (resultat- och balansräkning) för det 

senaste räkenskapsåret.
9) Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det gångna 

verksamhetsåret
10) Fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av överskott 

respektive underskott i enlighet med balansräkningen.
11) Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avsett
12) Fastställande av styrelse och revisorsarvoden
13) Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter, övriga avgifter, samt 

budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.
14) Val av
14.1. sju styrelseledamöter
14.2. två revisorer jämte suppleanter. I detta val får styrelsens ledamöter ej 

delta
14.3. tre ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses 

till ordförande;
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
- inga motioner är inlämnade.

15) Årsmötets avslutande  



2. Styrelsen verksamhetsberättelse
Styrelsen i Slite Intresseförening lämnar följande rapport om verksamhetsåret.

Ordförande har ordet – 
Ännu ett år i pandemins tecken som återigen gjort att alla våra arrangemang ställts in. 
Vi har som vanligt skött stranden och jag vill speciellt tacka Anders för hans stora insats 
gällande stranden vill också utrycka ett väldigt stort tack till Slite TK som skänkt en stor 
summa pengar till badstrandens bästa.
Tack också till alla som hjälper till med vår- och höststädningarna. Utan er så vore inte 
stranden så fin. 
Nu lämnar jag platsen som ordförande på grund av att min tid just nu inte räcker till.

Tack för ordet: Johan Lundquist

2.1. Inledning
Medlemsutvecklingen
Medlemmar 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Enskilda 286 276 298 242 271 270
Företag 63 59 49 49 48 49
Föreningar o. 
organisationer

28 31 28 29 30 28

Under året hälsar vi en ny företagsmedlem, Bogevikens Begravningsbyrå välkommen.

. 

2.2. Organisation
Styrelsen har under året haft följande sammansättning
Styrelsens ordförande Johan Lundqvist
Ledamöter

Anders Johansson, vice ordf
Calle Linder
Dag Strauka
Mathias Sundqvist
Marika Gahnström
Mait Juhlin

Styrelsen har haft 10 protokollförda sammanträden under 2021.

2.3. Aktiviteter

2.3.1. Medlemsmöten
Årsmötet blev genomfört skriftligt. Bra engagemang trots allt. 

I samband med strandstädning har medlemmar träffats. I september bjöd styrelsen in till 
strandmöte i samband med träff. Då tog styrelsen upp frågan om att genomföra minst tre
möten på kvällar för att diskutera med Cementa Slitefabriken, Region Gotland och 
Länsstyrelsen om pågående process med Cementa. Eftersom Cementa arrangerade ett 
samrådsmöte var det inte aktuellt att bjuda in dem. Region Gotland hade aviserat att de 



skulle delta på samrådsmötet. Länsstyrelsen vill inte träffa allmänheten innan Cementa 
hade lämnat in sin ansökan. Pandemin gjorde att vi avstod att arrangera publik träff.

Medlemsbrev har främst distribuerats via mejl, totalt 15 medlemsbrev.
Hemsidan www.slite.nu har även under året varit under diskussion men inte blivit 
förnyad. 

2.3.2. Medlemsföretag    
Under året har föreningen marknadsfört medlemsföretagen via facebook slitecentrum, 
tidningen Slite och tavlan vid rastplatsen. Presentkorten som blev framtagna 2020 gällde
t o m feb 2021. 
Slite Intresseföreningen är medlem i Gotlands Handel och därigenom är också företagen
anslutna till Tillväxt Gotland. 

2.3.3. Slite Marknad, Kubb SM och Slite Expo    

Inget evenemang blev möjligt. Hangvar SK har tackat ja till att driva Slite 
marknad 2021, 2022 och 2023. Julmarknaden 13 dec i centrum tog de initiativ till 
och genomförde med god tillströmning av besökare i ett soligt väder.

2.3.4 Slite strand 

Intresseföreningen har ett skötselavtal med Region Gotland. Omförhandling 
skulle ha blivit genomfört under året men har inte blivit så. Medlemmarna gör en 
betydande insats för att röja och hålla stranden ren.  Smedbergs gård sköter mot 
ersättning borttagning av släke. Renhållning av stranden och städning av 
toaletter har Anders Johansson svarat för 1/5-15/9 med assistans av Johan 
Lundqvist. Samtliga har med beröm godkänt utfört uppdragen – tack!
Kostnaderna har varit täckta med bidrag från Region Gotland och Länsstyrelsen 
samt genom sponsring av Cementa, Coop, Gotlands Sports Academy, ICA och 
Slite Strandby. 
Vi fortsätter arbetet med att få ökat stöd från olika håll. Viktigt att poängtera än en
gång är att LOVA-stödet är det medel som används för havsmiljöarbetet dvs ta 
upp släke och på så sätt minska halten av kväve och fosfor i havet. Regionens 
bidrag och sponsorintäkterna är medel som ändvänds för att hålla stranden, 
toaletter och papperskorgar i skick. 
Nya bänkar vid Elsas kiosk. Tack till anonym sponsor, Nils Jakobsson och Bråtet 
i Slite. 
Att stranden är en av de bästa på Gotland gör Slite mer attraktiv att bo, besöka 
och arbeta i.  

Parkeringsavgift
För att tydliggöra att Slite Intresseförening sköter stranden fick föreningen 
tillstånd att sätta upp skyltar vid parkering och intilliggande yta som används som
parkering. Frivillig avgift på 2 kr/tim från 15 juli – 15 sept inbringade 17 000 kr. 
Speciellt tack till sponsorerna GISAB, Primula och Slite Bryggeri.

Elsas Kiosk 
Föreningen hyr kiosken av Region Gotland. Under sommaren har kiosken även i 
år varit uthyrd till Ammar Osman. Arrendet är fr o m 2022 överlåtit till Wisby 
Tennisklubb.



2.3.5 Lillugnsrev

Området sköts av Intresseföreningen med hjälp av Sjöfartsmuseet, 
Solklintsskolan och medlemmarna.  Region Gotland tömmer soporna. 

2.3.4. Hotellparken

Scenen med friggebod äger och sköter föreningen. Den är tillgänglig för den som
vill hyra den och genomföra aktiviteter. Bänkarna förvaras tillsammans med 
annat material under vintern i hyrt förråd. I år är det boule-gänget och flanörer 
som har nyttjat parken.

2.3.5. Jul i Slite
Första advent lyste åter träden runt torget i Slite och scenen i Hotellparken. Slingorna 
blev installerade 2014 med stöd av Handelsbanken, ICA och Slite El. Region Gotland 
placerade granen med belysning på Torget. Hangvar SK arrangerade julmarknad.

2.3.6. Bogevikens Strandängar 2020-21
Strandängarna i norra Bogeviken är indelade i tre hagar. Sandburgar längst i nordväst, 
Bredviken i mitten och Stranden i nordost längs väg 147 (Solklintsvägen). Biffkor, stutar 
och russ har betat på strandängarna.  

En viktig insats för att hålla Bogeviken öppen gör Margareta Hörlin, Gunni Löfqvist, 
Ingrid Rosenberg och Jan-Erik Pott. Ett stort tack!

Region och Cementa finansierar, men bifflotteriet är fortsatt en viktig inkomstkälla. Köp 
lotter för 100kr st genom att swisha till 123 201 17 81 (Slite Utveckling AB). För varje 
påbörjade 50 lotter är vinsten 10 kg blandat nötkött. 2021 sålde de fyra 268 bifflotter. Sju
vinnare fick sina lådor i oktober. 

2.3.7. Samverkan med Slite Utveckling
I oktober träffade företrädare för Slite Intresseförening och Slite Utveckling tjänstemän 
och kommunalrådet Eva Nypelius för att diskutera främst nyttjande och utveckling av  
industrimarken ”rörlagret”, Strandridargården med Tullhuset och Kilåkern storkök. En 
testprojekt blev resultatet och fortsättning blev presenterat 25 januari. Arbetet pågår.
 
Tidningen Slite med omnejd, utgivning i maj, stärker den positiva bilden av Slite. 
Produktion och risktagande står Slite Utveckling AB (svb) för. Slite Utveckling har också 
rätten till annonstavlan vid rastplatsen Cementas brott. Tidningen nr 10 med tema 
Nyinflyttad blev distribuerad till samtliga hushåll och företag på Gotland. Upplaga 37000. 
Samtliga medlemsföretag och -organisationer blir presenterade i tidningen och på 
annonstavlan.

Kontorslokal och möteslokal hyr föreningen av bolaget. 

2.3.8. Marknadsföring 
Företagsmedlemmar lämnar ett mervärdesskattepliktigt marknadsföringsbidrag på 1300 
kr per företag. Från och med 2016 redovisar föreningen moms som rör marknadsföring. 
Företagens engagemang och ekonomiska bidrag i olika sammanhang är betydelsefulla 
för all uppmärksamhet och den positiva bilden av Slite idag. 
På olika sätt har styrelsen verkat så att företagen blir synliga



Facebook @slitecentrum  Till vår glädje har sidan  över 2000  personer som gillar den. 
Företagare har möjlighet att vid två tillfällen per år bli synliggjorda via denna sida. Några 
företagsmedlemmar är mer aktiva än andra att se till att de blir synliga via facebook.

2.4. Föreningens ekonomi 
Se efter plan 2022.
Aktiviteterna under året har varit ringa. Stranden har ju glatt många och är en prioriterad 
utgiftspost för Slite. 

2.4.1. Balansräkning

Aktieinnehav i Graip Idrottscenter AB med 5tkr och Slite Utveckling AB med 
10tkr. Likviditeten är god.
* Skuld på 28 000 är samlad från tidigare års marknader. Summan är avsedd till belysning 
Enholmen och midsommarstång.

Vår revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har avgivits den 11 mars 2022.

3. Fastställande av styrelse och revisorsarvoden
Styrelsen föreslår att inga arvoden till styrelser och revisorer ska utgå.
Fakturering för arbete i samband med aktiviteter kan förekomma.

4. Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter, övriga avgifter.



5. Plan 2022

Styrelsen föreslår att verksamheten bedrivs i samma omfattning som tidigare år

Stranden i Slite
Slite Strandgrupps gemensamt satta mål för Slite strand 2022. Vi skall se till att Slite 
badstrand alltid är i perfekt skick; den skall hållas fri från släke och annat skräp. 
Underhålla handikappramp och se till att badstolarna för handikappade är i gott skick 
och de skall inte var låsta. Se till att badhytterna hålls i gott skick och att stenar tas bort 
från området runt betongbryggan. Vi skall löpande underhålla stigar och gångvägar över 
Lillungsrev. Även se till att gräs och sly hålls borta.
Vi skall jobba för att vår efterlängtade strandbastu byggs. Vi skall också jobba för att 
bron över sjuströmmar kommer att byggas.

Strandgruppen genom 
Anders Johansson och Johan Lundqvist. 

Slite Marknad 
Föreningen stärker samarbetet med Hangvar SK. I många år har fotbollsklubben varit en
betydelsefull del av marknaden. Nu ser båda parter fram emot att Hangvar tar ansvaret 
för att genomföra en marknad sista helgen i augusti men med en annan stil och 
inriktning.

Scenen och friggebod - Hotellparken
En grupp under ledning av Lena Björk och Lasse Olsson kommer att se till att scenen 
och friggeboden blir uppfräschade. Boule-gänget är engagerade.

Ljussättning Enholmen 
Lena Björk, Lasse Olsson och Ulf Andersson arbetar för att kunna placera belysning på 
västra donjonen på Enholmen. 

Bastun vid Medusa kommer att rustas upp i en mycket enkel form. Boknings och
betalningssystem blir presenterat i juni 2022.

 



Följande aktiviteter är under planering  2022:

 14 maj kl 10 strandstädning 
 16 maj  distribution av tidningen Slite med omnejd, annonstavla vid 

rastplats Cementas brott
 30 april Valborgsmässofirande. Vårdkase Lillugnsrev i samarbete med 

Sjöfartsmuseet
 prel i slutet av april fagning Lillugnsrev med Solklintsskolans elever
 prel början av juli SM i kubb vid Slite Strandby eller Hotellpark kl 10.  
 Sommarkvällar i hotellparken kl 18, i samarbete med förening/företag ?? 
 28 juli Slite Expo, gamla och andra udda bilar hotellparken 
 27-28 aug Slite marknad. Hangvar SK

24 sept kl 10 Strandstädning 

December julaktiviteter i Slite i samarbete med föreningar och företag ??
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