Årsberättelse 2019
Styrelsen för Sanda Lokalförening får härmed avge följande berättelse för 2019.
Sammansättningen inom styrelsen har varit: Ordförande: Ingalill Jävergren, Vice ordförande:
Mats Didricksson, Kassör: Inger Karlsson, Sekreterare: Jenny Hallenek, samt Vicesekreterare:
Johan Paul, Styrelsesuppleanter: Helena Önnerstedt, Susanne Rytterlund
Revisorer: Kerstin Dahlström och Lotta Gustafsson. Revisorsuppleanter: Hans Boqvist och
AnnBritt Ellåsen
Medlemsantalet vid årets slut var 150.
Under året har det hållits 1 ordinarie sammanträde (årsmöte) och 6 styrelsemöten.
Angående vår ekonomiska ställning hänvisar vi till BR och RR.
Under 2019 har det utförts flera viktiga arbeten och aktiviteter runt och i Solgården.
Valborg med brasa, sång och fyrverkeri.
Midsommar med dans och sång runt midsommarstången.
I april hade vi en gemensam städ- och fixardag.
I samband med auktionen hade vi en fest för alla som varit med och hjälpt till.
I december ordnade vi julmarknad med 24 utställare som blev välbesökt. Vi hade som vanligt
julfest andra helgen i december. Det kom över femtio gäster,
Vi har dragit in fiber och införskaffat ny blandare till köket på övervåningen. Vi har även
införskaffat en förbandslåda och fått rören till herrtoaletten utbytta.
Gården har under en vecka i juni uthyrts till Friskolan Karlavagnen vars fritidshem haft sitt
sommarkollo där.
Den årliga sommarauktionen gick av stapeln i slutet av juni.
Tack till alla som fyndade och fikade och inte minst ett stort tack till er som bar och släpade
alla möbler och lådor. Tack till alla som bakade det goda fikabrödet! Utan alla era fina
insatser skulle denna dag inte fungera!! Tack vare denna dag kan Solgården kan drivas vidare.
Bastuklubben bastar på torsdagskvällar.
Vi har haft trivselkvällar på tisdagar. Fler är välkomna!
Lokalen har varit uthyrd till olika privata fester och möten.
Qigong har hållits på torsdagsförmiddagar.

Styrelsen ber härmed att få tacka för visat förtroende och överlämnar årsberättelsen för 2019
till årsmötet.
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