Verksamhetsåret 2020.
Verksamhetsåret 2020 har inte varit ett normalt år ur samhällets synpunkt. Därför har inga
aktiviteter kunnat arrangeras i den utsträckning som brukar göras.
Under året har ordförande Pehr-Owe Pehrson lämnat oss som innehaft posten sedan 2011
fram till 25/3 2020. Pehr-Owe lämnar ett stort tomrum efter sig i AFH med hans stora
engagemang.
Inför året 2020 hade AFH planerat två filmaftnar på våren och två stycken på hösten under
2020. Filmvisningen blev så uppskattad att en repris av filmerna visades under våren 2020.
Följande filmer visades: Sandsten och Brandkåren
Med anledning av det rådande läget i världen har de övriga planerade aktiviteterna såsom
Work of Fame i anslutning till Kulturnatten i september, städdag i samarbete med kommunen,
har därmed ställts in med anledning av Hälsomyndigheternas rekommendationer.
Ekonomi vid årets slut: Fondvärde 140 583:96, Sparkonto 25 227:64,
Checkkonto 27 988:19.
Styrelsen har haft fyra sammanträde under året och haft följande sammansättning.
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Valberedning Vakant (Styrelsen)
Medlemmar
Föreningen hade vid 2020 års utgång c:a 440 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 2021 skall erläggas till bankgiro 3850427 – eller senast vid Årsmötet.

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. AFH ser framemot med tillförsikt ett bättre 2021.
Tack
Föreningen framför sitt tack till våra medlemmar, till Höörs kommun samt till företag och
enskilda personer som på olika sätt stödjer föreningens verksamhet.

- Tack för att du är med och förskönar Höör -

