Verksamhetsberättelse 2021
Styrelsen har bestått av följande:
Ordförande: Ingrid Werger
Sekreterare: Robert Hallberg
Ledamöter: Marianne Persson, Susanne Ljungerud och Ingrid Borbély
Suppleanter: Karin Olsson och Ann-Sofi Chakrabarty
Kassör: Christer Arnrup, men har fr.o.m. årsmötet 2020 avgått från styrelsen.
Valberedning: Görel Settfors och Ingrid Borbély
Pandemin har även detta år satt sin prägel på vår verksamhet, på olika sätt. Vissa varor har inte kunnat
beställas eller så har frakter försenats.
Några volontärer har slutat p.g.a. pandemin eller ålder och nya har tillkommit.
Vi har kunnat ha öppet som vanligt, måndag-fredag 10-18 och lördag 10-14.
Omsättningen har ändå ökat på ett otroligt sätt, kanske bl.a. tack vare vår medverkan på Facebook och
Instagram. Vi har även märkt en ökning av nya kunder som är på väg till eller från sjukhuset, via
Tullportsbron.

Styrelsen
Har haft 2 protokollförda styrelsemöten under 2021. Det ena i februari, då vi gick en promenad vid
Rönne å och det andra i november på Klotet.
Årsmötet den 27 mars blev även denna gång digitalt. Detta genomfördes genom att alla medlemmar fick
sig tillsänt årsmöteshandlingar med föreslagna beslut. Fanns det inga invändningar ansågs beslutet
verkställt enligt förslaget.
Som medlemmar i Fairtrade Återförsäljarna har vi haft möjlighet att delta i digitala medlemsmöten och
årsmöte. 1 styrelsemedlem har deltagit i 4 av 7 möten.

Butiken
I föreningens volontärgrupp finns fortfarande ca 20 st och Susanne Ljungerud har hållit en utbildning om
Fair Trade för de nytillkomna.
Inköpsgruppen består som tidigare av, Ingrid Werger, Marianne Persson, Maria Lissinger, Ann-Charlotte
Auer, Karin Olsson och Anette Larsson.
Butiksmöte har hållits en gång under sommarn, då vi delvis kunde vara ute. Mötet var mycket uppskattat
och med stor uppslutning av våra volontärer.
Årets bokslut visar en vinst på 31 000 kronor och en omsättning på 305 000 kronor. Att jämföra med
förra årets förlust på -10 800 kronor.
Styrelsen är så tacksam för alla våra fantastiska butiksvolontärer och nya som gamla kunder!

Aktiviteter
Vi har inte kunnat ha så mycket aktiviteter detta år i heller, men har haft en information i en förening.
Gårdsloppisen i augusti, med kärt besök av Lila Gatubandet, var mycket välbesökt med bra försäljning
både på loppisen och inne i butiken.
Vi försöker vara aktiva på sociala medier som Facebook och Instagram samt på vår hemsida
www.klotet.org. Robert Hallberg och Ann-Sofi Chakrabarty ansvarar för detta.
Vårt medlemsblad Klottret skickades ut i november till våra 150 medlemmar.
Styrelsen den 2022-02-20
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