Verksamhetsberättelse för 2014- 2015

Stora Rörs Intresseförening

Verksamhetsåret präglades till stor del av utmärkelsen ”Årets Ölandsby 2013”. Eftersom många ville
följa aktiviteterna i byn under året mailade Misse information till alla intresserade, även till icke
medlemmar.
Föreningens totala behållning var den 30:e juni 154.429,00 kr. I övrigt hänvisas till kassörens rapport.
Styrelsen har bestått av:
Lenamarie Wikström, ordförande (2016)
Fredrik Lundborg (2016)
Ann Cathrine Wedby (2015)
Eva Fee, sekreterare (2015)
Ingemo Frid (2015)
Maria “Misse” Brusewitz, kassör (2015)
Adjungerade har under verksamhetsåret varit Elsa-Gun Gustafson, Ylva Rosén, Ann-Christine
”Stintan” Hammarström och Barbro Thörnqvist.
Styrelsen har haft sex protokollförda sammanträden och två stormöten under året.
• Repris av vårens sittande byavandring genomfördes. Louise Åström hjälpte oss med fina bilder. Vi
vandrade runt bland hus söder om Stora Rörsvägen och väster om Rörsbergsvägen.
• Repris av föredrag Pensionatsepoken i Stora Rör av Claes Forsgren.
• Medverkan vid Högsrums sockenmarknad som hölls i Hamnparken, Stora Rör.
• Postrodd i samarrangemang med Föreningen Ölandssnipan. Postkortsförsäljning med egen
stämpel.
• I samarbete med Ölands Vattenråd tände vi ett höstbål i augusti för att manifestera Östersjöns miljö.
• Konstutställning med inriktning “Fåglar” i samband med invigningen av
Fågelobservationsplatsen.
• Invigning av Ölands Skördefest i Stora Rör. Konstutställning. Hantverkförsäljning. Invigning av
värnet.
• Vi blev tilldelade Glindrande Pumpan 2014 för bästa totalupplevelsen.
• Föredrag Fåglarnas flyttning över Stora Rör av Staffan Rodebrand.
• Efterfest för alla som medverkade vid Ölands Skördefest i Stora Rör.
• Glöggbjudning på Stora Rörs busstorg har blivit tradition, i år tyvärr utan snö. Mycket uppskattat
av c:a 45 personer.
• Utbildning i hur man använder en hjärtstartare för 10 personer.
• Föredrag Konstförfalskning av Anders Ekberg, expert i ämnet och författare.
• Valborgfirande i hamnen. Stefan Lander, Rälla var talare, tyvärr utan högtalare, men mycket fint
bål.
• Förra årets förbättring av boulebanan initierade en boulekurs under våren.
• Öland spirar. Veteranbilsutställning med hattparad. Intresseföreningen stod för kaffeservering.
• Invigning av Skördestigen. Håkan Gunnarsson, e.on invigde. Bo Lönnqvist från Hela Sverige ska
leva överlämnade ett insektshotell. Grillning och samkväm, c:a 60 personer
• Styrelsen har sammanställt och delat ut informationsblad om sommaraktiviteter år 2015 samt
bekostat blommor vid busstorget.

Stora Rör den 4 juli 2015

Lenamarie Wikström
ordförande

Verksamhetsplan 2015-2016
- Ölands Skördefest med Totalförsvar Öland. Initiativtagare Berne Gustavsson, ett förhoppningsvis
återkommande evenemang där intresseföreningen hjälper till med Servering och Parkering samt
Hantverksförsäljning.
- Styrelsebeslut att genomföra tre Skördefester framöver med syftet att dra in pengar till
Hamnmagasinets renovering.
- ev starta upp en studiecirkel framåt hösten för att göra en stig med vissa platser utmärkta med tavlor.
- Ytterligare HLR-utbildning till hösten
- Ny byavandring till våren
Ge gärna förslag!
- Fler föredrag till hösten

Budget
Överskott från Årets Ölandsby 2013
94 574,00 kr
12 000 har gått till Efterfest
17 000 till Skördefesten 2015
65 000 till SRBS för Hamnmagasinets renovering och inventarier
19 000 öronmärkt för sockenbroschyr
ca 41 000 kvar för Intresseföreningen
- ev köpa ett större rejält tält för utställarna på busstorget, men som även kan hyras ut för fester i byn
- ev kaffebryggare till hamnmagasinet

