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Föreningens händelser under året
Styrelsen sammanträdde vid 9 tillfällen under året förutom årsmötet som skedde den 8/3 på Ellens
bokcafé i Ronneby. Av dessa var 3 möten via Skype under våren då Covid -19 vågen bredde ut sig
över världen (mars, april och junis möten). Ett möte i december var ett extramöte för att titta över
organisationen och de olika styrelseuppdragen som följt med vice ordföranden sedan föreningens
bildande och som nu lämnar över dessa.
Covid-19 har helt präglat året i vår förening där vi tvingats ställa om våra verksamheter till digitala i
så stor utsträckning som möjligt. Detta har också inneburit att vi inte kunnat genomföra
inspirationskvällen som planerades till den 18/3 och inte heller medlemskvällen som skulle gått av

stapeln den 11/11. Karlskrona styrgrupp, som planerade arrangemangen, la ner arbete för detta men
tvingades acceptera omständigheterna.
# Arbetet från föregående år med enkäten har drivits vidare.
# Enkätanalys genomfördes.
# Den 27/2 hölls ett förberedande möte angående mentorgrupper. En arbetsgrupp utsågs som sedan
träffades vid 4 tillfällen (26/3, 6/4, 16/4, 28/4) varav 3 var via Skype.
# Tre Mentorgrupper startades under våren med vardera 4 deltagare. Två grupper har träffats 6 ggr
och en grupp har träffats 5 ggr. Mötena har hållits på olika ställen i Blekinge men också förekommit
via Skype.
# En Europakarta kom till på vår webbsida.
# Styrelsen arbetade fram en ny uppdatering av loggan som släpptes under sommaren.
# Medlemsemblem skapades och skickades ut.
# Vykort har tagits fram.
# HLR utbildning för alla medlemmar har förberetts.
# Under hösten har sekreteraren avgått.
# Arbetsträffar angående vice ordförandes arbetsuppgifter för syftet att organisera, förenkla och
systematisera dessa har förkommit under senhösten.

Fortbildning
Vi hade hoppats kunna genomföra diskussionskvällar/möten under hösten men tyvärr inte lyckats.

Karlskrona
Styrgruppsmöten:
- 13 januari, Waynes Coffee, 4 personer
- 23 januari, Matsmedjan, 4 personer
- 10 februari, Waynes Coffee, 4 personer
- 12 mars, Waynes Coffee, 4 personer
- 13 april, Waynes Coffee, 4 personer
- 27 maj, Skype, 4 personer
- 27 augusti, Gelato, 3 personer
- 10 december, Waynes Coffee, 4 personer

Lunchträffar:
- 13 januari, Waynes Coffee, 4 personer
- 10 februari, Waynes Coffee, 4 personer
- 9 mars, Waynes Coffee, 3 personer

-

16 april, Waynes Coffee, 2 personer
13 oktober, Waynes Coffee, 4 personer
10 december, Waynes Coffee, 2 personer

Medlemsträffar:
- 18 mars, inspirationskväll, inställd pga Covid-19
- 11 november, medlemskväll, inställd pga Covid-19

Ronneby
Årsmöte:
- 8 mars, Ellens bokcafe´ Ronneby där Annika Grünfeld inbjudits till ordförande för mötet.
Planeringsmöte:
- 7 oktober, arbete med vice ordförandes nuvarande uppgifter, 2 personer
- 5 november, samma som ovan, 2 personer
- 19 november, samma som ovan, 2 personer
- 3 december, samma som ovan, 2personer
Lunchmöten:
- 27 februari, KJ:s, 5 personer
- 30 mars, Bistro Bakgården, 2 personer
- 23 april, inställd
- 25 maj, Indiskan, 3 personer
- 18 juni, Mandeltårtan, 4 personer
- 24 augusti, Mandeltårtan, 5 personer
- 24 september, KJ:s, 2 personer
- 22 oktober, KJ:s, 7 personer
- 23 november, KJ:s, 5 personer
- 17 december, Mandeltårtan, 6 personer

Karlshamn
Styrgruppsmöten:
- 6 mars, via messenger
- 7 december, via messenger
Morgonmöten:
- 27 januari, Christins i Karlshamn, 5 personer
- 23 mars, Solklar Hälsa och Monias fot och hälsa i Mörrum, 4 personer
- 13 maj, via Zoom, 4 personer
- 25 augusti, Christins i Karlshamn, 5 personer
- 30 september, Hotell Humbla i Sölvesborg, 8 personer
- 3 november, Solklar Hälsa och Monias fot och hälsa i Mörrum, 6 personer
Kvällsmöten:
- 1 juni, via Zoom, 10 personer

-

15 juni, via Zoom, 5 personer

Antalet medlemmar från västra Blekinge har under året varit 16 stycken.
Styrgruppen har under året bestått av Linda Holmström, Monia Larsson, Jenny Gustafsson, och
Sandra Zimmer.
Under senhösten ersattes Jenny Gustafsson av Jeanette Jivhed.

Verksamheten i medlemsantal
Under året hade föreningen 63 betalande medlemsföretag, varav 4 var nytillkomna under 2020.

Ekonomiska rapporter
Årsbokslut, se bilaga 1
Balansrapport, se bilaga 2
Resultatrapport, se bilaga 3

Ronneby den 7 januari 2021

........................
Ordförande
Ann-Charlotte Hassellöf

.......................
Kassör
Monica Pettersson

.......................
Vice ordförande
Madeleine Gustafsson

.......................
Sekreterare
Vendela Elmström

