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Årsrapport fra husstyret 2009
Husstyret har i 2008 bestått av David Kjær (leder), husstyremedlemmer Herdis
Andresen, Ann-Kirsti Skogly, og Fritz Børnes, samt varaer, Stian Knox, Evy H. Berg
og Stig Emanuelsen.
Husstyremøter:

Det har vært avholdt 4 styremøter

Overnattinger/besøk Hygga.
• Vi har hatt ca 1100 overnattinger på Hygga fordelt på ca 1000 medlemmer og
100 ikke-medlemmer. Dette er en oppgang på ca 400 eller 36 % i forhold til
2008.
• I tillegg kommer arrangementer i FiO, samt dagsopphold og privat utleie i
helger.
Arrangementer.:
• Elg i Solnedgang
• Inspirasjonhelg FiO
• Påskefeiring
• 17. mai helg
• Ungdomsfest v/FiO-X
• Vårdugnad
• St.hans helg
• Hyggas Venners Sommerfest
• Loppemarked
• Barne-/Ungdomshelghelg
• 90 års fest
• Høstdugnad
• Nyttårsfest
Vedlikehold.:
I 2009 har vi gjort alt vi har skullet gjøre lenge, vi har malt ferdig det som gjensto,
vi har delt av rom 10, satt inn og bygget in ventilator og pipe i 2. etg. Det elektriske
anlegget har også blitt gått over.
Investering:
Det ble i 2009 gjort betydelige investeringer på Hygga, alle madrassene er byttet,
det har blitt laget platting og vegg utenfor rom 9/10, badstuen er blitt ferdigstilt
(litt panel mangler), Rom 10 har blitt delt. Det er lagt opp masse nytt elektrisk.

Økonomi:
Se regnskap.
Regnskapet for 2007 viser ett underskudd på 4119 kr. Dette føler vi er greit,
budsjettet var satt opp i null, men uventede kostnader i forbindelse med vannverket
på kr 24.000 medvirket til at dette ikke gikk. Men tatt i betraktning alt vi har gjort
må vi være fornøyde med dette.
Oppgradering:
Vi har i 2009 gitt Hygga et kjempe løft. Den nye plattingen gjør at hele
bygningsmassen fremstår i ett nytt lys, og bruksarealet har økt med over 100 m2.
Delingen av rom 10 har gjort at flere har mulighet for å få enkelt rom. De nye
madrassene gjør overnatting enklere for alle. TV er også på plass i solstuen.
Generelt:
•

I 2007 installerte vi bredbånd på Hygga. Flere og flere bruker nå dette.

•

Vi har opprettholdt hver siste helg i måneden til medlemmer, dette har i 2009
fungert bra, og vi fortsetter med dette også i 2010.

•

Alle arrangementer husstyret gjennomførte i 2009 gikk med overskudd, de
fleste av disse vil bli gjennomført også i 2010.

Markedsføring:
Hygga har i 2009 brukt alle de mulighetene vi har innenfor laget til å drive aktiv
markedsføring. Avis. SMS, nyhetsbrev, web og facebook. Vi fikk også noe omtale
omkring 90 års festen i Finnmarken, Finnmark dagblad og Nationen.
Konklusjon.:
2009 var en markering av at det var 90 år siden Hygga ble bygget.
Hygga er fortsatt en meget populær del av FiO og en mulighet mange setter pris på
å kunne benytte seg av.
Hyggastyret takker alle medlemmene for bidrag i 2009 og ønsker alle velkommen
tilbake til Hygga i 2010.
Vi oppfordrer alle til å ta med familie og venner til et opphold.
David Kjær
Leder Husstyret

