Verksamhetsberättelse för Visans Vänner i Båstad 2016-17.
Under verksamhetsåret har styrelsen bestått av följande ledamöter och suppleanter.
Ordförande Bo Magnusson
Vice .Ordförande Evy Roos
Käthe Juhl
Kurt Wijkmark
Else-Arnli Johansson Kassör. Ledamot sedan extra föreningsmötet
Monica Nielsen.
Ledamot sedan extra föreningsmötet
Erhard Carstens Sekreterare. Ledamot sedan extra föreningsmötet
Suppleanter:
Marianne Erikson Mjöberg
Mirja Ljungkvist
Lena Gavuzzi
Dan Eriksson
Sven - Ingvar Lissing ,
suppleant sedan extra föreningsmötet.
Laila Torkildsen.
Extern bokförare Gun Hedrén (arvoderad) t.o.m.December 2016.
Valberedning har varit Bengt.E.Nilsson, Jan Årefors samt Ambjörn Eriksson.
Styrelsen har under året haft 10 ordinarie styrelsemöten samt två konstituerande möten. Samt
ett extra Föreningsmöte.
9 stycken Visträffar samt tre konserter i Agardsalen, biblioteket. 2 externa konserter där
medlemmar deltagit.
Bo Magnusson tillträdde som ordförande vid årsmötet, då Marianne Mjöberg avgick.
Många olika funktioner som Ordförande fick skaffa sig kunskap om ,ny lokal för vismöten.
Nya idéer skall prövas och styrelsen fick arbeta hårt för att hitta ett koncept
som skall vitualisera våra träffar . Nytt vishäfte till föreningen bl.a som Ingegärd Sundell
förtjänstfullt satte ihop under snabba omständigheter. Hjälp fick VVB av Studieförbundets
Anders Nilsson att trycka det. Käthe Juhl var även med i planeringen. Ett nytt häfte ligger i
planering i styrelsens arbete.
Under våren fick mycket gå i gamla spår och med hjälp av Marianne , övriga styrelsen blev
våren bra.
Hösten startade med en önskan att utöka styrelsen med nya krafter och ett extra
föreningsmöte hölls och med hjälp av valberedningens arbete fick styrelse 2 nya ledamöter
samt en ny suppleant.
Med den nygamla styrelsen har vi utvecklat vismötena till mer samspel, och allsång .
Under våren har vi flyttat på medlemmars önskemål till Söndagarna eftermiddag ,då

det är ljust och passar kanske bättre .Vårt första vårmöte hade en markant ökning av
närvarande .Kanske har vi med våra möten med en hemlagad soppa och bröd, fika hittat en
modell som passar bra. Vi fortsätter så tills andra förslag dyker upp.
Som ordförande vill man ju att alla ska engagera sig och kommer på möten
och konserter. Våra tidiga konserter blev väldigt dåligt besökta ,trots att de var bra enligt de
få som kom. Styrelsen önskar ett större engagemang i framtiden från våra medlemmar.
Det får ju inte bli att styrelsen förvandlas till en förening för inbördes
beundran! Kom när vi ordnar musik .Visans vänner Båstad skall vara tongivande och har
inlett samarbete med föreningar i Nordvästskåne-Bjäre med likartat intresse.
Vi ser med tillförsikt fram mot ett aktivt 2017-18.
Båstad den 7 :e Februari 2017
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Bo Magnusson, Ordförande
Evy Roos .Vice ordförande
Else Arnli - Johansson .Kassör 2017.
Erhard Carstens sekreterare
Käthe Juhl
ledamot
Kurt Wijkmark ledamot
Monica Nielsen  ledamot

