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V E R K S A M H E T S B E R Ä T T E L S E  2 0 1 4  

R OT TN E SA MH ÄL LS FÖR E N IN G,  OR G. NR .  8 0 2 4 6 7 -1 3 8 3  

Styrelsen för Rottne Samhällsförening avger följande berättelse över föreningens verksamhet 
under verksamhetsåret 2014-2015. 

Styrelsen har under året bestått av: 

 Mandattid ett år: Mari Hanaholm (ordförande), Andreas Gustavsson, Jennie Johansson, 
Linda Brattström (kassör), Sofie Sköld och Tobias Johansson 

 Mandattid två år: Michael Johansson, Rickard Alexandersson (vice ordförande), Roger 
Olsson, Therese Widing-Jaramillo (sekreterare) 

SAMMANKOMSTER 

Årsmöte hölls 27 mars 2014 på Rottnegården. Under verksamhetsåret har sex styrelsemöten ägt 
rum, varav fyra med inbjudna gäster. Dessutom har ett antal sammankomster hållits 
tillsammans med skola/barnomsorg, representanter för Tekniska förvaltningen, 
Föräldraföreningen och rektor på Söraby Skola samt föreningar i Söraby socken. 

Styrelsen har också varit inbjudna till möten med andra samhällsföreningar och byaråd i Växjö 
kommun, både som en del av Landsbygdsprogrammet och för Leader Linné. Tillsammans med 
Gemla, Braås, Lammhult, Ingelstad och Åryd finns ett pågående samarbete gällade villatomter 
där Rottne Samhällsförening träffat de andra samhällsföreningarna ett antal gånger under året 
som gått. 

EKONOMI 

Ekonomin i Rottne Samhällsförening är fortsatt god. Vi gjorde 2014 en vinst med 17 118 kronor 
vilket är ungefär detsamma som året innan. 

Vi hade budgeterat för en ny hemsida under 2014 och det har vi också skaffat. Betalningen av 
hemsidan var uppdelad i två delbetalningar där delbetalning nr 2 skulle göras vid leverans av 
hemsidan, vilket skedde i januari 2015. Därför förskjuts en del av kostnaden till 2015 och det är 
samtidigt förklaringen till varför  vi ligger under mot budget på denna post. 

Vi hade för 2014 också budgeterat 5000 kr för en uppfräschning av Träffpunkten. Denna 
uppfräschning har inte blivit av under året till följd av osäkerhet kring inventarierna. 

2014 gjorde vi ett större utskick än vanligt då vi skickade brev till samtliga företag inom Söraby 
socken som finns i kommunens register. 147 st företag, utöver de företag och föreningar  vi 
redan hade i vårt medlemsregister, fick brev från samhällsföreningen. Av dessa 147 nya tillkom 
endast 6 st som medlemmar. Vi har 35 medlemsföretag och 13 medlemsföreningar vilket ger 
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totalt 48 betalande medlemmar som tillsammans tillfört 17 400 kr i medlemsavgifter under 
2014. 

AKTIVITETER 

Under 2014-2015 har Rottne Samhällsförening varit medfinansiärer till Valborgsmässofirandet 
där Söraby Hembygdsförening är huvudansvarig. Nationaldagsfirandet den 6 juni avlöpte 
traditionellt med musik och tårta i svenska flaggans färger. Samhällsföreningen var 
huvudansvarig för detta arrangemang. 

Under sommaren besöktes Rottne av Asylstafetten, som vandrade mellan Malmö och Visby med 
slutdestination Almedalen.  Rottne Samhällsförening bidrog genom att, tillsammans med Röda 
Korset, stå för maten. 

Rottnedagen inföll den 30 augusti och var lika uppskattat som tidigare år. Som vanligt deltog 
olika företag och föreningar med anknytning till Söraby socken men då det var valår fanns också 
flera inbjudna politiker på plats. Enligt plan skulle Rottne IF ta över ansvaret för Rottnedagen 
2014 men omständigheter gjorde att ansvaret föll tillbaka på samhällsföreningen som i 
slutändan stod för arrangemanget. 

Verksamhetsårets aktiviteter avslutades med julgransplundringen den 13 januari 2015. Rottne 
Samhällsförening deltog inte i julskyltningen 2014. 

ÖVRIGT 

Träffpunkten: Under året har samtal hållits angående att låta SPF ta över skötsel och bokningar 
av Träffpunkten. Beslut har fattats om att det kommer att bli så med start verksamhetsåret 
2015-2016. 

Sörabyboken: Ett möte hölls i april 2014 med Göran Lindwall och Håkan Källberg där de båda 
skulle återkomma angående fortsatt arbete med boken. Arbetet är vilande tillsvidare. 

Hemsidan: En ny hemsida har lanserats och gett samhällsföreningen ett ansiktslyft utåt. 

Vi har arbetat vidare med tankar kring företag-/föreningsråd men några konkreta grupper har 
ännu inte skapats. En mindre föreningsgrupp har diskuterat behovet av ny sporthall. 

 

Styrelsen för Rottne Samhällsförening, mars 2015 

 

 

-------------------------------------------------  -------------------------------------------------
Mari Hanaholm, ordförande  Rickard Alexandersson, vice ordförande 
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-------------------------------------------------  -------------------------------------------------
Therese Widing-Jaramillo, sekreterare  Linda Brattström, kassör 

 

 

-------------------------------------------------  -------------------------------------------------
Andreas Gustavsson   Jennie Johansson 

 

 

-------------------------------------------------  -------------------------------------------------
Michael Johansson   Roger Olsson 

 

 

-------------------------------------------------  -------------------------------------------------
Sofie Sköld    Tobias Johansson 

 


