Verksamhetsberättelse Röstånga Tillsammans för år 2016
2016 har varit ett relativt lugnt verksamhetsår för Röstånga Tillsammans. Den mesta verksamheten
har skett inom ramen för föreningens utvecklingsbolag Röstånga Utvecklings AB (svb).
Vi har sålt 2 aktier av vårt innehav. Det blir det ett ovillkorat ägartillskott om 998,00 kr till bolaget.
Föreningen lånade under 2015 ut 100 000 kr till sitt bolag för att klara likviditeten vid en investering,
dessa återbetalades 2016.
Styrelsen har haft tre protokollförda styrelsemöten under verksamhetsåret.
Föreningen har haft flera öppna sammankomster antingen i öppna möten, arrangemang eller som
frivillig arbetsinsats för bygdens räkning, ofta tillsammans med Röstånga Utvecklings AB (svb)
Hemsidan har uppdaterats och länken till vår Facebooksida är tydligare. Tack till Sara Frostberg,
Lowery, Katarina Andersson och Lina Wells för arbetet med Rostanga.nu och till Patrik Månsson för
hjälp med rostangatillsammans.se.
Vårt främsta kommunikationsverktyg är Facebook, som nu har över 800 följare som ”gillar” sidan.
Tack till alla administratöre r som hjälp till: Lina Wells, Sara Frostberg Lowery, Patrik Månsson, Nils
Phillips.
Kulturbussen - bussen har under året används av Midgård, RIS (fotbollsklubben) och Röstånga
Tillsammans/RUAB (studiebesök och kulturprogram), Röstånga Turist- och Hembygdsförening,
Röstångabygdens Kulturförening, Svalövs Gymnasieskola, Pensionärsföreningen Oden m fl.
Föreningen har genom året synts flitigt i massmedia i samband med projektet och
landsbygdsutveckling, vilket är positivt. Nils och Anna m fl har som styrelseledamöter eller aktiva
föreläst eller hållit i workshops kring lokal landsbygdsutveckling och tagit emot studiebesök, vilket
genererat uppmärksamhet till föreningen.
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 122 unika deltagare på våra möten och arrangemang, och därför
lika många medlemmar.
Styrelsen för 2016 var:
5 styrelsemedlemmar och 2 suppleant
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