
Rottne Samhällsförening
Verksamhetsberättelse för 2012

Styrelsen för Rottne Samhällsförening avger följande berättelse över föreningens verksamhet 
under verksamhetsåret 2012 - 2013.

Styrelsen har bestått av Karl-Erik Rosén, ordf.,. Övriga (Mandattid 2år): Rickard 
Alexandersson, Roger Olsson, Mari Hanaholm, Mikael Johansson, Jan Karlsson. (Mandattid 
2år): Agneta Eriksson, Kjell Eriksson, Renée Jaramillo, Mauritz Dahl
(Antalet ledamöter i styrelsen skall var tio(10) inräknat ordföranden enligt årsmötesbeslut).

Sammankomster

Årsmöte hölls den 24 april 2012 på Rottnegården.
Ett allmänt medlemsmöte genomfördes 2012-10-24 i Skytteföreningens lokal.

Sammanträden
Styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden under perioden 2012- 04-24 - 2013-03-14.
Protokoll och ärendelistor finns tillgängliga på föreningens hemsida, www.rottne.nu.

Ekonomi

Beträffande ekonomin hänvisas till kassa- och revisionsberättelse.
Lokal  frågan  

Lokalen, ”Träffpunkt Söraby” har under 2012 kostat oss SEK 16627:- medan intäkterna endast 
varit SEK 8100:-. I styrelsen har diskuterats hur vi skall gå vidare. Lokalen har utan tvekan en 
uppgift att fylla i centrum av Rottne och vi vill ogärna tvingas att säga upp den. Ett alternativ 
för bättre kostnadstäckning är att varje förening/organisation som vet att man avser utnyttja 
lokalen X antal gånger under året betalar sin andel av kostnaderna upp till 80 à 90 % av 
totalkostnaden medan resterande del täcks av tillfälliga, icke förutsedda, uthyrningar. En fråga 
för styrelsen att bearbeta under det kommande verksamhetsåret. Med tanke på lokalens innehåll
måste även försäkringsfrågan belysas.
Då det i lokalen förvaras diverse föreningsarkiv har kontakt tagits med Kronobergsarkivet om 
överföra arkiven till dem. En av Kronobergsarkivets uppgifter är att ta hand om föreningsarkiv. 
Söraby Hembygdsförening har redan beslutat om att överlämna sitt arkiv.
Förutom de ekonomiska frågorna har styrelsen diskuterat hur lokalen skall skötas och 
administreras och vilka uthyrningsregler som skall gälla, frågor som återstår att finna lösningar 
på.

Kontakter

Under året har Växjö kommun, Kommunstyrelse och några facknämnder, tillskrivits med 
förfågningar om åtgärder. Fritidsnämnden om upprustning av badplatsen Berget, Skol- och 
Barnomsorgsnämnden angående förskolesituationen, Kommunstyrelsen ang. parkerings- och 
trafiksituationen längs Löpanäsvägen samt möjliggörande av genomgående gång- och 
cykeltrafik i den gamla smalspårssträckningen, en återställare. 



Föreningen har även lämnat remissyttrande till Växjö kommun ang. LIS – 
Landsbygdsutveckling i Strandnära områden samt deltagit i informationsmöten ang.LIS och 
Landsbygdsprogrammet. Det senare är för närvarande föremål för remissbehandling.

Kontakterna med Kommunstyrelsen, KS, inkl. personliga sammanträffanden, har resulterat i att 
KS beslutat ge kommunchefen i uppdrag att i samråd med bl. a. Samhällsföreningen upprätta ett
utvecklingsdokument för Rottne.

Arbetet med utvecklingsdokumentet har inletts och kommer att fortsätta under det kommande 
verksamhetsåret med tillsättandet av en arbetsgrupp med representanter från kommunen samt 
Samhällsföreningen och andra organisationer verksamma i Rottne.

Aktiviteter

Föreningen har varit medfinansiär vid firandet av Valborgsmäss 30 april 2012 för vilket Söraby 
Hembygdsförening haft huvudansvaret.

Föreningen hade huvudansvaret för firandet av nationaldagen 6 juni 2012.
På julskyltningssöndagen 9 december 2012 bjöd föreningen på glögg och pepparkakor.
Julgransplundring med dans kring granen och med tomtebesök genomfördes 13 januari 2013 på
torget framför Sörgården. Bilder finns på hemsidan.
Utöver detta har beslut fattats att under 2013, 7 september, genomföra en Rottnedag. En 
arbetsgrupp under ledning av Roger Olsson har tillsatts. Intresserade att medverka i 
Rottnedagen tar kontakt med Roger.
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