Verksamhetsåret 2019.
Vid ett mycket välbesökt Nationaldagsfirande vid Berggrenska gården den 6 juni,tillkännagav
föreningens vice ordförande Ulla Axelsson årets Walk of fame - mottagare, Danuta Lindsjö
och Filip Jers. Hon tog också tillfället i akt att informera om Försköningsföreningens
verksamhet. Föreningen delade också ut information om sin verksamhet från sin egen monter.
Årets mottagare av ”Walk of fame” var Danuta Lindsjö och Filip Jers. Plattorna på Nya Torg
avtäcktes vid Kulturnatten i september månad. Därefter höll Ulla Axelsson tal till de båda
mottagarna. Danuta Lindsjö mottog diplomet postumt av sina söner. Tyvärr kunde Filip Jers
inte motta sitt diplom men hade skickat en ljudfil med inspelad egenkomponerad musik, som
framfördes vid avtäckningen av plattorna.
Tidigare under dagen livesände TV4 ett inslag i " Efter fem", där Ulla Axelsson fick
möjlighet att berätta om vår förening och Walk of fame.
Göran Dahlgren överlämnade diplomet till Filip Jers den 15 december under en konsert på
Bosjökloster ”Jul med Jers".
Våra Walk of fame – mottagare erhåller alla ett unikt diplom skapat av Martin Svansjö.
Filmafton arrangerades den 14 november i kv Anders konsthall som visade sig vara mycket
uppskattad och många nya medlemmar noterades. Filmvisningen blev så uppskattad att en
repris av filmerna visades under våren 2020. Följande filmer visades: Sandsten och
Brandkåren. Fler filmer planeras att visas under hösten.
Föreningen har under året arrangerat två städdagar, en i april och en i september, i samarbete
med Höörs kommun.
Herman Axelsson har under året anlitats för inlägg om föreningens arrangemang på
Facebook.
Vår kassabehållning uppgick vid årsskiftet till 49 116:--. Vi har en fond som uppgick till
133 973:-- i marknadsvärde. Utförlig information vid årsmötet.
Styrelsen har haft sju sammanträde under året och haft följande sammansättning:
Ordförande
Vice ordf.
Sekreterare
Klubbmäst.
Kassör
Ledamot
Ledamot

Pehr-Ove Pehrson (2011)
Ulla Axelsson (2016)
Göran Dahlgren (2016)
Bo Lindgren (2015)
Sven Jönsson (2019)
Katarina Nyman (2015)
Martin Svansjö (2016)

Revisor
Revisor
Revisor

Gert Hörberg (2003)
Birgitta Almlund (1994)
Inger Wiberg (2005)

Vald
Vald
Vald
Vald
Vald
Vald
Vald

2 år (19-21)
2 år (18-20)
2 år (18-20)
2 år (19-21)
2 år (19-21)
2 år (19-21)
2 år (18-20)

Valberedning: Birgitta Kryger (2017) sammankallande, Bo Nyman (2018), Ellinor Dahlgren
(2018)

Medlemmar
Föreningen hade vid 2019 års utgång cirka 230 st. Hedersmedlem är tidigare ordförande
Sylve Öfström, Ystad, (1976-89). Styrelsen välkomnar fler medlemmar i föreningen och
uppmanar alla nuvarande att förvärva fler i sin bekantskapskrets.
Medlemsavgift
Medlemsavgiften är 100 kr medlem och år. Avgiften för 2020 skall erläggas till bankgiro 3850427 – eller senast vid Årsmöte.
Framtiden
Styrelsens ambition är att driva föreningen i en skapande anda för att på olika sätt försköna
Höör med omnejd. Donationer, andra gåvor och idéer om nya projekt mottages tacksamt för
att användas i föreningens verksamhet.
Tack
Föreningen framför sitt tack till våra medlemmar, till Höörs kommun samt till företag och
enskilda personer som på olika sätt stöder föreningens verksamhet.

- Tack för att du är med och förskönar Höör -

