Verksamhetsberättelse för Röttle byalag 2012-07-01 — 2013-06-30
Byrådet har under verksamhetsåret haft följande sammansättning:
Agneta Börjeson, ålderman
Hilvar Hilvarsson, byskrivare
Håkan Norén, byskattmästare
Lars Fredenwall, bisittare
Claes Rundqvist, bisittare
Annelie Hörling, bisittare
Revisorer har varit Jan-Åke Sundbring och Jan-Erik Eckerby.
I festkommittén har ingått Eva-Lena Jonsson, Rolf Andersson, Ann-Marie Stendahl, Agneta
Börjesson, Marie Kuutti och Anneli Hörling
Valberedningen har haft följande sammansättning:
Lennart Ulming och Kenneth Johansson.
Krogvärd har varit Ingrid Wetter-Johansson.
Antal betalande medlemmar i föreningen var 90 personer.
Augusti
Årsmötet för 2011 hölls första lördagen i augusti med årsmötesförhandlingar och sedvanligt
fika.
September
En arbetsdag genomfördes.
Oktober
Den 6 oktober hölls 50 årsjubileum på Gyllene Uttern. 60 medlemmar deltog varav 9 barn. En
mycket lyckad tillställning.
December
En julknytis hölls i Gränna orienteringsklubbs stuga. Tjugosex vuxna och 11 barn var med. Vi
hoppas på en upprepning nästa jul.
April
En städdag genomfördes då bland annat Krogen ställdes ordning för sommaren. Gräset
krattades för att kunna klippas.
Röttles egen valborgsmässoeld med grillning var uppskattad. Det kom ett 30-tal personer. Ett
tack till Rolf för det arbete han la ner.
Maj
Den 5 maj var det Röttledagen, som är ett samarbete mellan museet, hembygdsföreningen,
länsstyrelsen, skogsstyrelsen och byalaget. Byalaget organiserade en hantverksmarknad och
hade kaffeservering med kaffebröd och varmkorv i Krogen. Det var fint väder och museet
beräknade till 900 besökare.

Juni
Midsommar förbereddes på kvällen innan. Många kom och hjälpte till med att sätta upp tält,
ta fram bänkar och klä stången.
Midsommarfesten invigdes av åldermannen. Musik och sång uppskattades. Efter dansen bjöds
barnen på glass. Kaffe med hembakt bröd serverades. Uppskattningsvis kom lite färre
besökare än förra året men med tanke på att vädret var osäkert var det ändå mycket folk.
Chokladhjulet, gossedjurslotteriet, fiskdammen och kaffeserveringen gav en intäkt efter att
utgifterna betalats på 10 000 kr.
Juli
Staketet vid torget byttes ut med ekonomiskt stöd från Jönköpings energi.
Övrigt
Styrelsen har haft 5 protokollförda möten. Därutöver har två möten hållits då styrelsen inte
varit beslutsmässig. Sedan har även ett informationsmöte hållits med Bygdegårdarnas
förening.
Krogen har varit uthyrd 13 gånger vilket är bättre än tidigare år. Under 2012 och 2013 har
kaféet enbart varit öppet för beställningar. Dessa räknas in i antalet hyrda gånger. Vi tackar
krogvärden och uppskattar de nya dukarna som tillkommit. Vi tackar även de som troget
klippt gräset och alla som på olika sätt har bidragit till att göra aktiviteter och annat möjligt.

Röttle 2013-08-03

Agneta Börjeson
Ålderman

