
Verksamhetsberättelse för ideell förening Röstånga Tillsammans, Svalövs Kommun, för år 2019. 
Org.nr: 802445-9789 
 
2019 har varit ett händelserikt år för den ideella föreningen Röstånga Tillsammans. Det mesta av 
verksamheten har skett tillsammans med föreningens utvecklingsbolag Röstånga Utvecklings AB (svb) 
som verkar efter Röstånga Tillsammans ändamålsparagraf. 
 
Vi avslutade under året hösten Socialfondsprojektet Kompetens Samverkan och Inkludering (KOSI) inom 
ramen för Leader Skåne Nordväst. Projektet började den 1 september 2018 och löpte till december 2019. 
I anknytning till projektet så har föreningen två heltidstjäntser fördelat på fem deltidsanställda.Projektet 
var lyckat, då två  av sex deltagare gick från utanförskap till anställning, och ytterligare tre började 
studera.  
 
Bussen, som gått med förlust i många år, var i reparationsbehov och orsakade många klagomål av de 
som lånade den och vi valde att istället sälja bussen, efter styrelsebeslut den 2019_ 
 
Vi blev erbjudna av RUAB (svb) att för självkostnadspris om 100 000 kr ta över ägarskap och förvaltning 
av den rullande  Bygdebastun, vilket vi beslutade på styrelsemöte 2019_ 
 
Ang föreningens utvecklingsbolag Röstånga Utvecklings AB (svb) (RUAB) org.nr: 556851-3021, ägde 
ideell förening Röstånga Tillsammans per 2019-12-31 antal: 47790 st aktier av 50.000 (96%) tillsammans 
med ytterligare 460 aktieägare (organisationer och individer). redovisade för 2019 en  förlust om - 179 
342 kr.  RUAB (svb)’s dotterbolag Röstånga Drift AB redovisade en vinst om + 4031 kr. 
 
Styrelsen har haft tre protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret, utöver årsmöte och 
konstituerande möte. Föreningen har under 2019 genomfört öppna utvecklingsmöten och event med 
frivilliga - antingen i lokalen på Billingevägen 11 eller på Stationen tillsammans med KF Akustik. 
 
Hemsidan har uppdaterats men vårt främsta och enda löpande kommunikationsverktyg är just nu 
Facebook, som nu har över 1150 följare. Tack till Patrik Månsson och Lina Wells för hjälp med löpande 
uppdatering.  
 
2019 var vi medlemmar i riksorganisation Arbetsgivaralliansen, Hela Sverige Skall Leva via Hela Skåne 
Skall Leva (regionalt) och HUT (Hållbar Utveckling Skåne.)  
 
I medlemsmatrikeln finns det 98 medlemmar. 
 
Styrelsen för 2019: 5 styrelsemedlemmar och 1 suppleant  
Ordförande: Nils Phillips  
Sekreterare: Anna Haraldson Jensen  
Kassör: Johan Bergstrand  
Ledamöter: Marco Smedberg, Daniel Unnerbäck  
Suppleant: Patrik Månsson  
Valberedare: Mattias Bergström  
Revisor: Jakob Nielsen 
 
 


