
Verksamhetsberättelse 2019
Styrelsen har bestått av följande personer:

Ordförande: Ingrid Werger
Kassör: Christer Arnrup
Sekreterare: Andreas Worre
Övriga ledamöter:  Ingrid Borbely, Marianne Persson, Ann-Charlotte Auer och Karin
Olsson

Styrelsen
Har haft åtta protokollförda styrelsemöten under 2019
Genomförde årsmöte lördagen den 30  mars i Klotets lokaler. 

Aktivitets/informationsgruppen består av hela styrelsen.

Kontaktperson med styrgruppen för Fairtrade City är Robert Hallberg och Rita Attola 
Olsson. Under hösten fick vi tyvärr information om att kommunen inte tänker fortsätta
som Fairtrade City. Fairtrade kommer att ligga under kommunens hållbarhetsarbete 
enligt vision 2035. Klotet kan, som många andra organisationer och privatpersoner, 
kanske vara aktiva i detta arbete. 

Butiken
Butiksföreståndare Ingrid Werger har 20 medhjälpare, som bemannar butiken.
Ingrid Werger, Marianne Persson, Karin Olsson och Birgitta Johansson Sternerup 
ingår i inköpsgruppen.

Butiksmöte har hållits 2 gånger under året med god uppslutning av våra volontärer. 
Nya volontärer ansluter sig då och då och alla får de en intern utbildning.

Försäljningen av Fairtrade varor motsvarade nästan exakt fjorårets försäljning. 
Loppisförsäljningen fick sin toppnotering i år och passerade 20 tusen.
Resultatet för 2019 är bättre än förväntat. Överskottet blev 25 tusen. En analys visar 
att bla reklamkostnader minskat.Tillsammans med ökad Loppisförsäljning och ökade 
gåvor har det blivit detta positiva resultat.

Aktiviteter
Världsbutiksdagen firade vi den 18 maj tillsammans med Lila Gatubandet, som  
spelade på gården utanför affären och vi bjöd på kaffe med hemlagade tårtor. 
Loppis, kampanjmaterial och lotteri erbjöd vi och allt uppskattades av våra besökare.

Styrelsens sommarfest genomfördes i Hjärnarp. Ann-Charlotte var vår värd och 
guidade oss runt i hennes fantastiska trädgård efter styrelsemötet. 



Sommarloppis på gården genomfördes den 9 augusti i samband med ljusfesten. Lila 
Gatubandet underhöll även denna dag. Det var mycket bra, speciellt försäljningen i 
butiken, och många nya kunder. Totalt sålde vi loppis-och fairtrade varor för 15 
tusen.

Vi deltog inte heller detta år under Fairtrade Focus veckorna 41-42

 Butiksgruppen har varit på träff hos Fair Monkey, en av våra inköpsorganisationer, i 
Laholm och två personer deltog i 50-årsjubileum för The House of Fairtrade i 
Göteborg.

Medlemskontakter. Vi skickade ut Klottret en gång i november, Robert Hallberg är 
ansvarig för detta. Medlemsantalet är nu 170 st.

Reklam och information
Katarina Worre har uppdaterat vår informationsbroschyr.

Vi har utställningsskåp på biblioteken i Ängelholm och Vejbystrand. Ann-Christin 
Larsson, en trogen medarbetare, ansvarar för våra utställningsskåp.

Vi har reklam på biografen Röda Kvarn. Innehållet uppdateras vid behov.

Robert Hallberg sköter som vanligt hemsidan med bravur och uppdaterar denna efter
information från styrelsen.

Våra aktiviteter på Instagram och Facebook har under året tagits över av Ann-Sofie 
Chakrabarty. Facebook har 225 följare.

Hallå tog in en artikel om Klotet efter en intervju med Ingrid W och Marianne.

Information på Rönnegymnasiet, där vi också har placerat en utställning. Ingrid 
Borbely ansvarade för detta.
Rita Olsson har varit hos Rebeckalogen och informerat om Klotet. 
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