ÅRSBERÄTTELSE 2017
Styrelsen för Wadköpings Vänner (org.nr 875002-3197) redovisar följande föreningsverksamhet under det gångna året 2017-01-01 – 2017-12-31.
Föreningen har beviljats att få använda kansliets adress på kuvert och brev som
avsändaradress: c/o Örebro kommun, Wadköping, Box 323 20, 701 35 Örebro .
Bankgiro nr är 898-5889.
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Valberedning

Styrelsen har försökt att finna intresserade personer till
uppdraget, men ej lyckats.

ÅRSMÖTET
Årsmötet höll den 12 mars 2017 i restaurang Gamla Wadköping Konferens. Mötet hade
dessvärre inte lockat många deltagare, totalt fanns ca10 medlemmar på plats.

STYRELSEMÖTEN
10 st protokollförda styrelsemöten har hållits.

MEDLEMMAR
Vid årets slut uppgick antalet betalande medlemmar till 46 personer.

MARKNADSFÖRING/ INFORMATION
4 medlemsbrev har skickats under året till medlemmarna, nämligen i mars, maj,
september och november.
I augusti skickades en inbjudan till konst/kultur-skolor med efterlysning på målningar/glada
bilder gjorda av barn upp till 15 års ålder. Alstren skulle ingå i ”Wadköpings Adventskalender”.
Temat på bilderna var: ”I väntan på julen” eller ”Så levde barnen i husen innan de flyttades till
Wadköping”. Tyvärr fick vi ingen respons, inget bidrag inkom. Idéen hade mottagits inom
kulturförvaltning och enheter mycket positivt, bidrag var beviljade.
Föreningen ingår numera i Örebro Föreningsråd.
HEMSIDA
Arne Kumm håller vår hemsida uppdaterad med aktuell information.
Adressen är www.wadkopingsvanner.se
På Facebook finns vi som en grupp. Där kan medlemmar och andra göra inlägg,
Forts.

ÅRSBERÄTTELSE 2017 – FORTS.

VERKSAMHETEN
14 maj
Föreningen hade kallat till ett första medlemsmöte till den 14 maj. Inga medlemmar
infann sig, endast 4 personer från styrelsen representerade föreningen.
12 juli
Vandring med ett medium i några av de gamla husen för att se om vi fick någon
kontakt. Denna aktivitet gjordes med anledning av att flera personer som dagligen har
sin verksamhet i området berättat om oförklarliga händelser. Jane Lyzell heter mediet
som guidade oss runt.
20 augusti
Årets Jeremias-konsert hölls i Teaterladan på grund av idogt regnande. Många
besökare blev dock besvikna även av annan orsak, då det inte fanns någon Jeremiasstipendiat att uppmärksamma.
En fin konsert med Tröstlösa kapell som spelade, sjöng och berättade. Fullsatt i ladan.
I väntan på denna konsert sålde vi lotter med fina vinster.
10 oktober
Berndt Eliasson visade bilder och berättade om ”En vandring då och nu i Skebäcks
”slum” och hamnkvarter.
Tanken var att vi skulle komma igång med en studiecirkel i samband med denna film.
Men vi lyckades inte med det. Föreläsningen hölls i Föreningarnas Hus.
8 november
Konferensen För långsiktig samverkan: ”Så skapas hållbara relationer. Arrangör var
ÖVERENSKOMMELSEN, Örebro Föreningsråd, Örebro kommun samt region Örebro
län. Många föreningar i hela länet deltog.
19 november
Medlemsmöte på Wadköpings kafé och restaurang ”Gamla Örebro”. Totalt 14 personer
kom denna gång. Vi hade inbjudit till samtal om vad man önskar att föreningen skall
jobba med. Föreningen bjöd på kaffe med smörgås.
Örebro 2018-01-15
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