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Styrelsen för Rottne Samhällsförening avger följande berättelse över föreningens verksamhet
under verksamhetsåret 2016-2017.
Styrelsen har under året bestått av:



Mandattid ett år: Mari Hanaholm (ordförande), Sofie Sköld, Andreas Gustavsson och
Tobias Johansson
Mandattid två år: Sara Löfqvist (sekreterare), Rickard Alexandersson (vice ordförande),
Roger Olsson, Görel Gustavsson och Henrik Borg

SAMMANKOMSTER
Årsmöte hölls 15 mars 2016 i Rottnegården. Under verksamhetsåret har åtta styrelsemöten ägt
rum, varav sex med inbjudna gäster. Inbjudna gäster har varit Jessica Rohlin och Carl-Bertil
Löfqvist från Kultur- och fritidsförvaltningen, Joachim Åberg från Söraby Skola samt Therese
Friman, landsbygdsutvecklare från Växjö Kommun. Dessutom har representanter från Rottne IF,
Brittatorp TK, Lions och Kvarnhagskällan deltagit i flera möten kring Rottnedagen.
Styrelsen har också varit inbjudna till möten med andra samhällsföreningar och byaråd i Växjö
kommun. 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 om än med sämre resultat än tidigare,
framför allt beroende ökade utgifter för Rottnedagen. Intäkterna har varit i stort sett samma
som tidigare år.
Vi gjorde 2016 en förlust med 21 802 kronor, jämfört med budgeterad förlust på 13 100 kronor.

AKTIVITETER
Nationaldagsfirandet den 6 juni avlöpte traditionellt med musik och tårta i svenska flaggans
färger. Även i år valde Samhällsföreningen att bjuda på kaffe, tårta och underhållning.
Rottnedagen inföll den 27 augusti och var lika uppskattad som tidigare år. I år var hela
Rottnedagen förlagd till badplatsen vid Innaren, där det bjöds på underhållning och aktiviteter
både under dagen och kvällen. Utöver de företag och föreningar som brukar delta fanns det i år
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även många utställare samt mer underhållning för barnen än tidigare år. Rottnedagen 2016
samarrangerades med Vidingehem Triathlon, vilket precis som tidigare år var en stor succé.
Verksamhetsårets aktiviteter avslutades med julgransplundringen den 13 januari 2016. Ca 60
barn deltog.

ÖVRIGT
SPF har under 2016 forsatt tagit hand om skötsel och bokningar av Träffpunkten. Detta har löpt
på bra. Samhällsföreningen sköter endast fakturering av bokningarna.
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