VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015
R O T TN E S A M H Ä L L S F Ö R E N I N G , O R G . N R . 8 0 2 4 6 7 - 1 3 8 3

Styrelsen för Rottne Samhällsförening avger följande berättelse över föreningens verksamhet
under verksamhetsåret 2015-2016.
Styrelsen har under året bestått av:




Mandattid ett år: Mari Hanaholm (ordförande), Michael Johansson, Rickard
Alexandersson (vice ordförande), Roger Olsson och Therese Widing-Jaramillo
(sekreterare)
Mandattid två år: Andreas Gustavsson, Sofie Sköld, Tobias Johansson och Henrik Borg

SAMMANKOMSTER
Årsmöte hölls 25 mars 2015 på Rottnegården. Under verksamhetsåret har nio styrelsemöten ägt
rum, varav fyra med inbjudna gäster. Inbjudna gäster har varit Sofia Stynsberg, Malin Engström
och Ewa Eklind Blomkvist från Tekniska Förvaltningen, Joachim Åberg från Söraby Skola samt
Therese Friman, landsbygdsutvecklare från Växjö Kommun.
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 2015 en vinst med 2 730 kronor
vilket är mindre än tidigare år, främst på grund av ökade kostnader kring möten och
arrangemang.
Vi fick in två fakturor gällande tidigare år som vi inte räknat med. Dessa var på sammanlagt
ungefär 4 500 kronor, vilket står i proportion med den minskade vinsten.
Posten för ekonomitjänster är i år större, dels på grund av att kassören numera inte ingår i
styrelsen utan är avlönad samt att vi under året köpt in ett nytt bokföringsprogram.

AKTIVITETER
Nationaldagsfirandet den 6 juni avlöpte traditionellt med musik och tårta i svenska flaggans
färger. Till skillnad från tidigare år valde Samhällsföreningen att bjuda på kaffe och tårta.
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Rottnedagen inföll den 29 augusti och var lika uppskattat som tidigare år. Dessutom var det
större än tidigare år. Som vanligt deltog också olika företag och föreningar med anknytning till
Söraby socken. Rottnedagen 2015 samarrangerades med Vidingehem Triathlon, vilket var en
stor succé.
Verksamhetsårets aktiviteter avslutades med julgransplundringen den 13 januari 2016. Ca 60
barn deltog.

ÖVRIGT
SPF har under året tagit över skötsel och bokningar av Träffpunkten. Detta har löpt på bra.
Samhällsföreningen sköter nu endast fakturering av bokningarna.
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