Verksamhetsberättelse för Föreningen
Hobbysnickarna Gyttorp med Vävtanterna 2018.
hantverks och snickarglädje sedan 1973

Styrelsen har under verksamhetsåret bestått av följande personer:
Stefan Lind
ordförande
Bo Leek
kassör
Erik Marander
sekreterare
Ylva Bergström
ledamot
Håkan Holmkvist
ledamot
Lars Kollinius
ledamot
Heikki Nykänen
ledamot
Karin Lundberg
suppleant
Patrik Windahl
suppleant
Styrelsen har haft tre möten under verksamhetsåret.
Sponsorer 2018 har varit:
Mobergs bygghandel, Hallors Glas, Windahls Garantibilar, Roland Axelsson Bygg, Tommys Bygg o
Plåt samt HL Data. Betalande sponsorer Mobergs Bygghandel, HL Data, Windahls Bilar, de övriga
har sponsrat oss med material.
Ekonomin visade 2018 negativt resultat efter stora kostnader under året kring byte av elpanna.
Stora inkomster vid sidan av medlemsavgifter genom försäljning på Noramarken, isoleringsglas
skänkta av glasmästaren och uppdrag på renoveringsprojekt samt tillökning av medlemmar gör att
vi ser hoppfullt framåt.
2018 toppade vi med inte mindre än 13 st. nya medlemmar.
Noramarken 2018 var återigen riktigt bra. Vi hade enorm fart på lotterierna och ett stort utbud av
alster till försäljning. Tack alla som bidrog med alster och arbetskraft.
Antalet medlemmar var vid årsskiftet 2018/19 50 st. varav 10 vävare.
Nu har föreningen Swish 123 557 17 24 är numret. Hobbysnickarna finns fortfarande med på
Youtube (en film har 90 visningar), Google Maps, som grupp på Facebook och har en blogg på
hemsidan, kontakta gärna Stefan Lind om du vill bidra med inlägg med mera.
Även under 2018 har Heikki Nykänen hållit i Hobbysnickarnas studiecirkel. Studiecirklarna är
avgiftsfria och sponsras av Studieförbundet Vuxenskolan som ger bidrag till föreningen för varje
kurs vi har. Vi kan hålla fler studiecirklar där det räcker med 3 deltagare för att vi ska få in bidrag
till cirkeln / föreningen, så medlemmar är välkomna med förslag på ämnen.
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Vävarna har sin studiecirkel i ABF:s regi och administreras av Ylva Bergström. 8 - 10 medlemmar
har träffats varje tisdag under höst- och vårtermin. Bidrag efter samma modell som Studieförbundet
Vuxenskolan.
Våra båda studieförbund delar också ut ett kulturbidrag för arrangemang kom gärna med förslag till
våra kontaktpersoner för studieförbunden.
* Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation)
Styrelsen informerar härigenom följande:
Personuppgiftsansvarig är Stefan Lind, som nås på 0738-133064 eller
stefan.lind@hobbysnickarna.se
Personuppgifter vi har i en lista är Namn, postadress, Telefonnr och om det finns e-postadress.
Dessa personuppgifter använder vi för att följa upp medlemsavgifter samt kunna kontakta
medlemmar.
Vi delar/uppger inte information i denna lista med någon samarbetspartner.
Vi vill även informera om medlemmars rättigheter:
Du har som medlem rättighet att få tillgång till dina personuppgifter.
Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade.
Du har rätt få sina personuppgifter raderade om uppgifterna inte längre är nödvändiga.
Du har rätt att veta att vi raderar dina uppgifter när du inte längre är medlem och all ekonomi är
avklarad.
Du har rätt att lämna in klagomål till Datainspektionen.
Styrelsen tackar alla Hobbysnickare och Vävare som under det gångna året bidragit med gåvor till
lotterier och alster till försäljning och dem som på olika sätt snyggat till och förbättrat i vår lokal.
Ett tack även till revisorerna och valberedningen.
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