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Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 styrelsemöten.

Klubbaktiviteter
Vid verksamhetsårets utgång bestod klubben av 49 medlemmar.
Klubben har haft totalt 10 klubbmöten fördelade på förmiddags- och
kvällsmöten i Landa Bygdegård, S:t Lars Församlingshem och Löftadalens
Folkhögskola.

Loppmarknaden. Verksamhetsårets första aktivitet genomfördes sista
lördagen i juli månad på Åsa Idrottsplats. En sedan många år uppskattad
verksamhet. Loppmarknaden arrangerades i samarbete med Åsa IF. Trots en
ordentlig åskskur blev nettoresultatet c:a 40 000 kr.

Julgransförsäljningen. Julgransförsäljningen gick sämre än väntat. 100
granar blev osålda. Nettoresultat c:a 100.000 kr. Samarbetet med Åsa Scouter
utökades med lastning och transport av granar.

Luciafirandet genomfördes traditionsenligt i Ölmevall kyrka i samarbete med
Ölmevalla församling samt elever och lärare från Åsaskolan. Lucian erhöll ett
smycke och övriga deltagare premierades med ett bidrag om 10.000 kr till ”De
Glömda Barnen”. Åsa Lions bjöd på glögg och pepparkakor.

Adventsuppvaktning genomfördes traditionsenligt med tårta på Åsa
Äldreboendes alla avdelningar. Amaryllisar delades ut till boende på
Pölagården, Åsa Äldreboende samt till de som har Hemtjänst.

Valborgsfirandet fick ställas in på grund av dåligt väder. Alla inköpta varor
förutom chokladen gick att lämna tillbaka.

Reklamskylten i Åsa Centrum är en väl fungerande inkomstkälla för klubben
och har varit i det närmaste fulltecknad. Nettoresultat c:a 60 000 kr.

Glasögoninsamling pågår kontinuerligt. Medlemmar i klubben har deltagit i
arbetet med att rengöra och sortera insamlade glasögon.

Fredsaffischtävling har genomförts som tidigare med ungdomar i årskurs 6
från skolorna i Åsa och Frillesås. 118 st teckningar inkom.

Seniorkommittén har under året arrangerat boule, sittyoga och
musikunderhållning på Pölagården. Promenader med boende på Åsa
Äldreboende har genomförts. Mycket uppskattade aktiviteter.

Lotterikommittén har haft tombola i entrén till ICA Supermarket i Åsa
under december månad. På grund av inställt valborgsfirande beslöt kommittén
att ha extra aktiviteter; tombola två dagar i ICA-entrén, lottförsäljning i samband
med Vårfest utanför Lindar´n, Modestugan och House of Color samt
chokladhjul på Kungsbacka Torg på nationaldagen. Nettoresultat 24 000 kr.

Bössinsamling pågår kontinuerligt i affärerna i Åsa och Frillesås. Har under
året genererat c:a 3 500 kr.

PR har under året haft kontakt med press, uppdatering av hemsida och
Facebook.

Språkcafé har under maj startats upp på Löftadalens Folkhögskola. En
välbesökt och uppskattad verksamhet.

Medlemskommittén har under verksamhetsåret haft ett flertal möten för att
bl a gå igenom de förslag, som kommit från GMT angående medlemsutveckling.
Kommittén har föreslagit att genomföra ett informations- och inspirationsmöte i
klubben.

Övrigt:
Klubben har under verksamhetsåret samlat in 219 729 kr och delat ut 231 517 kr
(105 %).
Zonmöte på Löftadalens Folkhögskola den 23 maj 2018. Ordförande för Zon 4
har varit Rolf-Arne Ullaeus.
Föredrag om bin och honungstillverkning av Andrea från Djäknegårdens
Honung.
Information om Agapes Vänners verksamhet i Kungsbacka.
Information om Åsa Kustpromenad av Lars Ranäng.
Information om olika typer av diabetes av Birgitta Järelöv-Hjelm och Agneta
Olsson.
Ekonomi och resultat av samtliga aktiviteter framgår av kassörens rapporter.
Styrelsen riktar ett stort tack till alla medlemmar i klubben för stort engagemang
och gott arbete i god och glad gemenskap under året.
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