Verksamhetsberättelse 2018
Styrelsen har bestått av följande:
Ordförande: Ingrid Werger
Kassör: Christer Arnrup
Sekreterare: Andreas Worre
Övriga ledamöter: Ingrid Borbely, Katinka Husberg,
Marianne Persson, Maria Weström

Styrelsen
Har haft sju protokollförda styrelsemöten under 2018
Genomförde årsmöte lördagen den 10 mars i Klotets lokaler. Succén med rabatt för
alla årsmötesdeltagare slog rekord detta år.
Aktivitets/informationsgruppen består numera av hela styrelsen.
Kontaktperson med styrgruppen för Fairtrade City är Robert Hallberg och Rita Attola
Olsson.

Butiken
Butiksföreståndare Ingrid Werger har haft ca 20 medhjälpare under året, varav Ingrid
Werger, Marianne Persson, Karin Ohlsson och Birgitta Johansson Sternerup ingått i
inköpsgruppen.
Butiksmöte har hållits 2 ggr under året med god uppslutning . Cirka 20 stycken
hjälps åt med att hålla butiken i gång. Nya volontärer har anslutit och vi planerar för
utbildning i början av 2019.
Försäljningen minskade med ca 10 tusen kronor jämfört med föregående år.
Resultatet för 2018 är oroande. Visserligen kan delar av förlusten på 25 tusen kronor
förklaras med inbrott och stöld av dator, fönsterbyte, intern konferens. Men
tendensen är tydlig med minskad försäljning av varor och loppisvaror samt gåvor från
församlingar. Den nya styrelsen har ett jobb att ta itu med.

Aktiviteter
Världsbutiksdagen firade vi den 26 maj. Lila Gatubandet spelade på gården utanför
affären och vi bjöd på kaffe med hemlagade tårtor. Loppis, kampanjmaterial och
lotteri.

Våra aktiviteter på Instagram och Facebook ansvarar Ingrid Borbely för.
Sommarfesten hos Marianne Persson 16/7, inleddes med ett styrelsemöte.
Sommarloppis på gården genomfördes den 10 augusti i samband med ljusfesten.
Det var mycket bra, speciellt försäljningen i butiken, och många nya kunder.
Vi hade inga speciella aktiviteter under Fairtrade Focus veckorna 41-42
Medlemskontakter. Vi skickade ut info till våra epostadresser ca 4 gånger/år samt
Klottret en gång i november, Robert Hallberg är ansvaig för detta. Medlemsantalet är
nu 167 st.

Reklam och information
Vi har utställningsmontrar på biblioteken i Ängelholm och Vejbystrand. Ann-Christin
Larsson , tidigare styrelseledamot, ansvarar sen många år för detta.
Vi har reklam på biografen Röda Kvarn
Robert Hallberg och Ida Helgesson deltog med information på Kungsgårdsskolans
temadag om Hållbar utveckling. Uppskattat av lärare och elever.
Information och försäljning har gjorts hos kyrkans internationella grupp i Förslöv
Information på Åvalla till fackförbundet Visions medlemmar , som därefter kom till
Klotet på studiebesök. Ingrid Borbely ansvarade för detta.
Övrigt
Ingrid W och Marianne deltog i Regionmötet i Ystad den 21/10. Ett trevligt och bra
möte, där även Emily Turgman Gruin, styrelserepresentant Organisationen Fair
Trade Återförsäljarna, deltog. Fair Trade återförsäljarna har inte haft någon anställd
sedan 2017 och den nya styrelsen har endast varit igång i 6 mån, vilket förklarar
varför vi inte fått någon information.
Ingrid och Marianne har också träffat vår leverantör North & South Fairtrade.
Styrelsen den 2019-03-10
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