Rottne Samhällsförening
Verksamhetsberättelse för 2013
Styrelsen för Rottne Samhällsförening avger följande berättelse över föreningens verksamhet
under verksamhetsåret 2013 - 2014.
Styrelsen har bestått av Karl-Erik Rosén, ordf.,. Övriga (Mandattid 1år): Rickard Alexandersson,
Roger Olsson, Mari Hanaholm, Mikael Johansson, Jan Karlsson. (Mandattid 2år): Andreas
Gustavsson, Linda Brattström, Jennie Johansson, Sofie Sköld och Tobias Johansson
(Antalet ledamöter i styrelsen skall var elva(11) inräknat ordföranden enligt årsmötesbeslut).
Sammankomster
Årsmöte hölls den 2013 på Rottnegården.
Växjö kommun genomförde 9 december 2013 ett s. k. Direktmöte i samarbete med Rottne
Samhällsförening. Vid detta möte diskuterades ett flertal frågor, bl.a. cykelvägen Rottne – Rydet,
upprustning och drift av badplatsen Berget samt förskole- och skolfrågor. Sammanfattning av
anteckningarna finns på föreningens hemsida. Videoinspelning av hela Direktmötet finns att se på
Öppna Kanalen Växjö http://okv.se/play/v%C3%A4xj%C3%B6-kommun/rottne-direkt-2013.
Styrelsen har haft 7 protokollförda sammanträden under 2013.
Protokoll och ärendelistor finns tillgängliga på föreningens hemsida, www.rottne.nu.
Ekonomi
Samhällsföreningen visar ett bra resultat för 2013 samtidigt som vi arrangerat eller varit delaktiga
i flera aktiviteter och evenemang under året. Intäkterna har främst bestått i den kommunala
byapengen samt medlemsavgifter och hyresintäkter från Träffpunkten. Årets största kostnader står
hyran för Träffpunkten till Vidingehem för tillsammans med arrangemangs-/möteskostnader samt
kostnader för hemsidan. Resultatet för 2013 är 17 564 kr, vilket är 9 600 kr under budget trots att
både en årsavgift för hemsidan 2014 och en kvartalshyra för Träffpunkten 2014 finns med bland
2013 års kostnader..
Träffpunkt Söraby
Lokalen, ”Träffpunkt Söraby” är fortsatt flitigt utnyttjad men är i behov av en ansiktslyftning och,
om möjligt, en smärre omdaning på så sätt att båda rummen vid behov skall kunna utnyttjas
samtidigt.
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,
Föreningen har lämnat remissyttrande till Växjö kommun ang. Landsbygdsprogrammet vilket
under hösten antagits av Kommunfullmäktige.
Föreningen har varit aktiv i kontakterna mellan Skol- och barnomsorgsnämnden och och den
privata förskolan, Rottne Förskola.
Aktiviteter
Föreningen har varit medfinansiär vid firandet av Valborgsmäss 30 april 2013 för vilket Söraby
Hembygdsförening haft huvudansvaret.
Föreningen hade huvudansvaret för firandet av nationaldagen 6 juni 2013. Bilder finns på hemsidan.
På julskyltningssöndagen 8 december 2013 bjöd föreningen på glögg och pepparkakor.
Lördagen den 7 september genomförde Samhällsföreningen en mycket uppskattad ”Rottnedag”
med verksamheter på flera platser i samhället. Rottnedagen är planerad att upprepas den 30 augusti 2014. Roger Olsson är även detta år kontaktperson och kommittéledare.
Julgransplundring med dans kring granen och med tomtebesök genomfördes 13 januari 2014 på
torget framför Sörgården. Bilder finns på hemsidan.
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