
 Verksamhetsberättelse för ideell förening Röstånga Tillsammans, Svalövs Kommun  , 
 för år 2021,Org.nr:  802445-9789 

 2021 har varit ett händelserikt år för föreningen, trots att året präglats av pandemi och restriktioner. 
 Mest ska det uppmärksammas att vi beviljades ett treårigt projekt av Allmänna Arvsfonden: Individ 
 och Bygd i Balans (IBIB), men annars har det mesta av verksamheten har skett tillsammans med 
 föreningens utvecklingsbolag Röstånga Utvecklings AB (svb) som verkar efter Röstånga Tillsammans 
 ändamålsparagraf. 
 --- 
 Individ och Bygd i Balans (IBIB) har utvecklats med ABF Nordväst Skåne och intresseföreningen 
 RSMH och beviljades i maj 2021 medel från Allmänna Arvsfonden, med ändamålet att stärka både 
 bygden och individer i utanförskap, barn och äldre med funktionsnedsättning kring psykisk ohälsa - 
 genom att samverka och samordna lokala resurser kring natur, kultur och matsvinn/miljö. Projektet 
 påbörjades i maj 2021, har ca 20 samverkansparter och löper över tre år med en totalbudget om drygt 
 5,5 miljoner kronor, och vi har ca 2,5 tjänst fördelat på 6 deltidstjänster. Följ gärna projektet på 
 hemsidan eller på våra sociala medier. 
 --- 
 Bygdebastun: Under 2021 har vår rullande bastu besökt 11 hushåll och event  i bygden. 
 Nyttjandeavgift/hushåll och år: 300 kr 
 --- 
 Föreningens utvecklingsbolag Röstånga  Utvecklings  AB (svb) (RUAB) org.nr: 556851-3021, ägde 
 ideell förening Röstånga Tillsammans per 2021-12-31 antal: 47773 st aktier av 50.000 (95,5%) 
 tillsammans med ytterligare 463 aktieägare (organisationer och individer). Bolaget redovisade för 
 2021 en  förlust om - 97 062 kr.  RUAB (svb)’s dotterbolag Röstånga Drift AB redovisade en förlust 
 om - 2701 kr. 
 --- 
 Styrelsen har haft tre protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret, utöver årsmöte och 
 konstituerande möte. Föreningen har under 2021 haft flera öppna arrangemang och aktiviteter själva, 
 eller tillsammans med RUAB eller KF Akustik. 

 Hemsidan har uppdaterats men vårt främsta kommunikationsverktyg är just nu Facebook, som nu har 
 över 1406 följare. 

 2021 var vi medlemmar i Hela Sverige Skall Leva via Hela Skåne Skall Leva (regionalt) och HUT 
 (Hållbar Utveckling Skåne och ansökt om medlemskap i Fermia. I medlemsmatrikeln finns det 98 
 medlemmar. 

 Styrelsen för 2021: 7 styrelsemedlemmar och 1 suppleant 
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