Verksamhetsberättelse 2016
Styrelsen har bestått av följande:
Ordförande: Ingrid Werger
Kassör: Christer Arnrup
Sekreterare: Robert Hallberg
Övriga ledamöter: Marianne Persson, Maria Hagstedt, Ingrid Borbély och Katinka Husberg

Styrelsen
Har haft åtta protokollförda styrelsemöten under 2016.
Genomförde årsmöte den 2 april i Klotets lokaler, som åter blev en succé med rabatt för alla
årsmötesdeltagare.
I aktivitets/informationsgruppen ingår Ingrid Borbély, Robert Hallberg och Marianne Persson.
Kontaktperson med styrgruppen för Fairtrade City är Christer Arnrup och Robert Hallberg.
Planering har påbörjats inför 30-årsjubileet, där vi fokuserar på Världsbutiksdagen.

Föreningen
Nya medlemmar till butiken har anslutit under året och vi har nu ca 175 medlemmar. Vårt medlemsblad
Klottret har kommit ut med 1 nr under året.

Butiken
 Butiksföreståndare Ingrid Werger har haft ca 15 medhjälpare under året, varav Ingrid Werger,
Marianne Persson, Marja Jakobsson och Birgitta Johansson Sternerup ingått i inköpsgruppen.
 Butiksmöte med information och utbildning har hållits 2 gånger och beslut om ansvarsfördelning
har tagits.
 Efter det att Ingrid Werger avvecklade sin butik ”Ingrids fina kläder”, har Klotet tagit över hela
lokalen och utvidgat med fler varugrupper och återförsäljare. Lokalen är nu mera luftig och öppen.
 Vi har deltagit i en butiksskyltningstävling arrangerad av Rögle
 Ny dator införskaffad.
 Försäljningen motsvarar föregående års, men vinsten är större. Vi har bra kontroll på våra
kostnader.
Under några månader hade vi en enkät liggande i butiken, med möjlighet för våra kunder att lämna
synpunkter. Av resultatet kunde vi bl.a. utläsa följande:
1) Nästan alla kände till begreppet Fairtrade.
2) På frågan om hur man hittade till butiken blev det ungefär jämn fördelning mellan ”Gammal
trogen kund” och ”Gick förbi och blev nyfiken”
3) Intressant att notera att 57% av de svarande var inte medlemmar
4) Av svaren framgick att det är Mycket troligt att man kommer tillbaka och Mycket troligt att man
rekommenderar butiken till vänner/bekanta.
5) Vidare tyckte man att varorna höll hög kvalitet.
6) Under övriga kommentarer: Mycket trevlig och inspirerande butik/ Trevligt och avslappnat.
Originellt och hittar alltid något. Färgglatt och roligt./ Härlig butik med jättetrevligt bemötande!
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Utbildning mm
Världsbutiken Klotet fick besök av Bjäre Zonta Klubb den 12 oktober. Ett 30-tal klubbmedlemmar
lyssnade på ett mycket innehållsrikt och underhållande föredrag om FAIRTRADE av Klotets
styrelseledamot Ingrid Borbély.
Kort om Zonta
Zonta International är en ledande global organisation (politiskt och religiöst obunden) med fler än 30
000 aktiva medlemmar, som under snart 100 år har arbetat för att främja och skydda kvinnors ställning
och rättigheter på internationell, nationell och lokal nivå.

Aktiviteter
På Världsbutiksdagen, den 14 maj, spelade Lila Gatubandet på gården utanför affären, vi flyttade ut en
del varor på gården. Kampanjmaterial och lotteri. Dagen blev lyckad.
I juli månad arrangerade vi vår populära gårdsloppis.
Christer, Robert och Marianne utsågs till arbetsgrupp för Fairtrade Fokus i Gamla Rådhuset. I år
koncentrerade vi oss på en vecka, vecka 42. Kampanjmaterial och försäljning samt kaffeservering på
Fairtrade Challenge Day – Stora Fairtrade-fikadagen, den 20 oktober, där vi fick hjälp från styrgruppen
för Fairtrade City. Mycket bättre genomströmning än förra året, totalt 178 besökare. Positiv kontakt
med kommunens kulturförvaltning.
Styrgruppen för Fairtrade City ombildades i februari. Klotets styrelse är representerad av Christer
Arnrup, Robert Hallberg och från föreningen Rita Aatola Olsson. Ängelholm har omcertifierats 2016.
Aktiviteter har hållits på Företagsmässan, Lergökarallyt och Höstmarknaden.

Reklam och information
Vi har bytt info på vår reklam på Röda Kvarn. Vår hemsida uppdateras med senaste nytt och vi
kommunicerar flitigt på Facebook.
Fairtrade Världsbutikerna har tagit fram en ny logga och WFTO har formulerat om sina principer.
Vi har utställningsmontrar på biblioteken i Ängelholm och Vejbystrand.
Styrelsen den 2017-02-08
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