Verksamhetsberättelse för Röstånga Tillsammans 2014
2014 har varit ett spännande år för Röstånga Tillsammans och dess verksamhet.
Föreningen har haft ca 8 sammankomster antingen i öppna möten, arrangemang eller i olika
utvecklingsgrupper via vårt utvecklingsbolag Röstånga Utvecklings AB (svb), RUAB. Styrelsen har
sammanträtt vid fyra tillfällen, av vilka två har varit tillsammans med bolagsstyrelsen för RUAB.
Bygdebussen - bussen har under året används av Midgård och fritidsverksamheten (skolan), RIS
(fotbollsklubben), KF Akustik (kultur) och Röstånga Tillsammans/RUAB (studiebesök och
kulturprogram), Röstånga Turist- och Hembygdsförening, Röstångabygdens Kulturförening, Svalövs
Gymnasieskola, Pensionärsföreningen Oden m fl. Ett nyttjandeavtal har också etablerats med RUAB.
Hemsidan har uppdaterats vid nyckelhändelser men som kommunikationsplattform är facebooksidan
ett bättre och dynamiskt verktyg, och den hade vid årsskiftet ca 700 följare. Tack till Sara Frostberg
Lowery, Ulla Strandberg och Katarina Andersson för arbetet med rostanga.nu och till Patrik Månsson
för hjälp med rostangatillsammans.se. Tack till alla administratörer som hjälp till: Lina Wells, Sara
Frostberg Lowery, Patrik Månsson och Nils Phillips.
Vi har inte haft några anställda under året, men haft en resursperson inom Fas 3 i samarbete med
Svalövs Kommun/Arbetsförmedlingen, som jobbat mest med administration och marknadsföring.
Föreningen har under året synts flitigt i massmedia i samband med landsbygdsutveckling, vilket är
positivt. Nils, Johan och Anna m fl har som styrelseledamöter eller aktiva föreläst eller hållit i
workshops kring landsbygdsutveckling,
Röstånga Utvecklings Aktiebolag (svb), med särskild vinstutdelningsbegränsning - RUAB (svb). Under
året har bolaget fokuserat på Stationshuset och installerat en luft/vatten värmepump och nytt
trädäck. RUAB köpte under året fem fastigheter och för finansieringen av detta sålde Röstånga
Tillsammans av en del av sitt aktieinnehav till nya investerare.
Konsthallen är uthyrd till konstföreningen Freon som med fullt program levererat utställningar i
bygden.
Vi deltog tillsammans med andra föreningar och företag från bygden på julmarknaden för att sprida
information och svara på frågor kring föreningen eller bolaget.
Vi är i år igen medlemmar i riksorganisation Hela Sverige Skall Leva via Hela Skåne Skall Leva
(regionalt) och HUT (Hållbar Utveckling Skåne).
Sammanlagt har vi genom åren haft 155 unika deltagare på våra möten och arrangemang, och därför
lika många medlemmar.
Styrelsen för 2014 var:
5 styrelsemedlemmar och 2 suppleanter
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