ÅRSBERÄTTELSE 2019
Styrelsen för Wadköpings Vänner (org.nr 875002-3197) redovisar följande rapport avseende
föreningens verksamhet under det gångna året 2019-01-01 – 2019-12-31.
.
Bankgiro nr 898-5889
Swish-nr är 123 033 44 90

Styrelsens sammansättning
Ordförande
Evelyn Savert Liedström
Kassör
Kerstin Ejdertoft
Vald sekreterare
Marie Wirde (lämnade styrelsen under våren p gr av sjukdom)
Övriga ledamöter
Mats Einestam
Emma Aveborn
Lars Edenskär
Siw Nörup
Revisor

Anders Hagström

Valberedning

Styrelsen har själva fungerat som valberedning, då man inte
lyckats hitta personer till detta uppdrag.

Föreningen kan nås på följande sätt:
Postadress: Wadköpings Vänner c/o Örebro kommun, Wadköping, Box 323 20, 701 35 Örebro
Hemsidan www.wadkopingsvanner.se
Tel.nr 072-229 70 37

E-post adress: wadkopingsvanner@gmail.com

ÅRSMÖTET
Årsmötet hölls den 11 mars 2019 i Dockteaterhuset. Ordförande var Göte Lundin, medlem från
föreningens start 1965 och en av dem som såg till att Wadköping kom till. Inbjuden var Maria
Gustafsson, enhetschef för Wadköping o Karlslund, samt verksamhetsplanerare Åsa Johansson.

STYRELSEMÖTEN
,,,,, st protokollförda styrelsemöten har hållits.

MEDLEMMAR
Vid årets slut uppgick antalet betalande medlemmar till ,,,, personer. Föreningens web-redaktör har
ett avgiftsfritt medlemskap för sig och sin hustru.

MARKNADSFÖRING / INFORMATION
Fyra medlemsbrev har under året skickats till medlemmarna, nämligen i mars, april, juli samt
november månad.
Föreningen är medlem i Örebro Föreningsråd, Arkivcentrum samt hos Studieförbundet Vuxenskolan
Våra handlingar lämnas in hos Arkivcentrum för att finnas tillgängliga för framtida intressen.

Forts.

Forts. Årsberättelse 2018
VERKSAMHETEN
Föreningen planerade för en ”Wadköpings Vänners Vecka” med inbjudan till medlemmar och
allmänhet att komma till Wadköping och uppleva /medverka vid bl.a. berättarkväll, modevisning och
filmvisning. Antalet genomförda aktiviteter blev dock färre än planerat av flera orsaker.
3 augusti

13-16 augusti
Föreläsning om Hjalmar Bergman
De va då!
Yoga

26 augusti
Årets Jeremias-konsert kunde hållas på Spelgården trots en mycket varm eftermiddag. Som vanligt
var det en mycket uppskattad konsert och så gott som alla platser var fyllda. Tröstlösa kapell
underhöll liksom tidigare med intressanta och ibland makabra berättelser, sång och musik.
Inte heller detta år hade i någon Jeremias-stipendiat att presentera.
5 december
Föreningen hade inbjudit till GLÖGG-AFTON med boende och verksamma i området. Kvällen
blev en trevlig kväll med inte många, men nöjda deltagare. Tröstlösa kväll bjöd denna kväll på en
musikalisk blandning av populära låtar som blandades med prat och skratt. Förtäringen kom från
House of Taste, som passade på att presentera en del av de läckerheter som butiken säljer.
Företaget förberedde för inflyttning till Wadköping i början av 2019.
December
Även detta år fanns Wadköpings Vänners Julkalender. Några skolor där Susanne Arvidsson och
Sara Johnson arbetar som bildpedagoger deltog med ”konstverk”. Barnen inbjöds till fika och möte
med chefen Maria i sekelskifteskläder och med många samtal med barnen som intresserat
begrundde hennes utrustning.
Bilderna fanns uppsatta på planket mot parken varje dag och Även Nerikes Allehanda visade
bilderna under rubriken Lucka nr … Också dettta år kändes det som om barnen fått ett stark
nyfikenhet på Wadköping, vilket är syftet med hela projektet, då många elever var invlyttade från
länder med helt annan kultur.
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