Verksamhetsberättelse 2020
Styrelsen har bestått av följande:
Ordförande: Ingrid Werger
Sekreterare: Robert Hallberg
Övriga ledamöter: Marianne Persson, Susanne Ljungerud, Ingrid Borbély, Ann-Charlotte Auer, Karin
Olsson.
Föreningens kassör är fortsatt Christer Arnrup men han har fr.o.m. årsmötet 2020 avgått från styrelsen.
Tidigt på våren 2020 drabbades Sverige, och övriga världen, av ett virus som skulle utvecklas till en
pandemi. Detta fick till följd att det inledningsvis blev en hel del oro både bland föreningens styrelsemedlemmar men också bland alla våra butiksvolontärer. Vi förstod ganska snart att det inte skulle vara möjligt
att fortlöpande ha styrelsemöte eller butiksmöte.
Vi beslutade oss, efter överläggningar med våra volontärer, att fortsätta hålla butiken öppen. Efter att vi
anpassat butiken efter bl.a. de rekommendationer myndigheterna givit för att skapa en så säker miljö som
möjligt för volontärer och besökare så känner vi att det var ett rätt beslut.
Visst, det har inte varit riktigt lika mycket besök om man slår ut det på de gångna månaderna, men vi
kunde dock glädja oss åt god försäljning under sommarmånaderna. Framför allt har det känts bra eftersom
Fairtrade-producenterna ju drabbats väldigt hårt av rådande läget i världen.

Styrelsen
Har haft 5 protokollförda styrelsemöten under 2020. De två första genomfördes som traditionellt möte i
Klotets lokaler, men därefter har mötena skett digitalt på internet via Zoom (program för video-konferenser över internet).
Årsmötet, som var planerat till den 17 mars i Klotets lokaler flyttades fram med förhoppningen att pandemiläget skulle förbättras, men framåt maj bestämdes att vi skulle genomföra ett digitalt årsmöte. Detta
genomfördes genom att alla medlemmar fick sig tillsänt årsmöteshandlingar med föreslagna beslut. Fanns
det inga invändningar ansågs beslutet verkställt enligt förslaget.

Butiken
I föreningens volontärgrupp finns ca 20 medhjälpare varav 13 varit aktiva under året. I vår inköpsgrupp
ingår Ingrid Werger, Marianne Persson, Maria Lissinger, Ann-Charlotte Auer, Karin Olsson och Anette
Larsson.
Butiksmöte för våra volontärer har vi haft 2 ggr under året. Dels i februari, inomhus, precis innan
pandemin bröt ut och dels i juli, utomhus. Möten som var mycket välbesökta.
Bokslutet uppvisar en förlust, inte oväntat, men inte alls i den omfattningen vi först kunde tro med tanke
på hur allt förändrades när smittspridningen tog fart. Förlusten landade på 10.800 kronor. Försäljningen
minskade med ca 15 tusen jämfört med 2019. Hela minskningen skedde för hantverk. Livsmedel jämförbart med förra året. Total försäljning 211 tusen. Loppis blev 16 tusen jämfört med 20 tusen året innan.
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I detta sammanhang vill styrelsen uttala sin stora tacksamhet till alla vår fantastiska butiksvolontärer. Ni
har ställt upp och skött butiken på ett sådant fantastiskt sätt att vi har kunnat ha butiken öppen som
vanligt under hela detta svåra år. Utan er insats skulle årets resultat sett helt annorlunda ut.
En ny gatupratare införskaffades eftersom vår gamla blivit sliten av väder och vind.

Aktiviteter
Ingenting har varit sig likt detta pandemins år. Vi har inte kunnat genomföra något av våra populära
arrangemang som t.ex firandet av Världsbutiksdagen eller vår omtyckta gårdsloppis som vi brukar ha en
sommardag.
Vi försöker vara aktiva på sociala medier som Facebook och Instagram samt på vår hemsida. Ann-Sofi
Chakrabarty har förtjänstfullt postat härliga foton när vi fått in lite nytt.
Vårt medlemsblad Klottret skickades ut i november till alla medlemmar.
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