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Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 styrelsemöten.

Klubbaktiviteter
Vid verksamhetsårets utgång bestod klubben av 41 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.
Nettoresultatet blev c:a 50.800 kronor.

Julgransförsäljningen. Då vår julgransleverantör i Svenljunga avlidit,
anlitades en ny leverantör i Hyssna. Julgransförsäljningen gick bra och endast
några små granar blev kvar. Nettoresultat blev c:a 133.800 kronor. Åsa Scouter
hämtade och lastade av granarna.

Luciafirandet genomfördes traditionsenligt i Ölmevalla 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 kronor till
”De Glömda Barnen”. Åsa Lions bjöd på glögg och pepparkakor.

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

Valborgsfirandet kunde genomföras i fint väder. Nettoresultatet blev c:a
33.700 kronor.

Reklamskylten i Åsa Centrum är en väl fungerande inkomstkälla för klubben
och har varit i det närmaste fulltecknad. Nettoresultat blev c:a 56.000 kronor.

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. Det blev storslam i distriktets tävling; 1:a pris
till Åsaskolan, 2:a pris till Åsa Gårdskola och 3:e pris till Frillesåsskolan.

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. Lottförsäljning i samband med Vårfest utanför Lindar´n
och Modestugan gav ett magert resultat om 490 kronor. Nettoresultat för
verksamhetsåret blev 42.776 kronor.

Bössinsamling pågår kontinuerligt i affärerna i Åsa och Frillesås. Har under
året genererat c:a 8.400 kronor.

PR har under året haft kontakt med press, uppdatering av hemsida och
Facebook. Ny informationsfolder har tagits fram.

Språkcafét har tyvärr fått läggas ner på grund av för få deltagare.

Övrigt:
Klubben har under verksamhetsåret samlat in c:a 283.000 kronor och delat ut c:a
251.700 kronor ( 89 %).
Distrikt SV och VG har slagits samman till distrikt V.
Föredrag av Kaj Modig om ”Östersjön – signalspaning förr och nu”.
Kitt Tell berättade om sin självbiografiska bok ”Fabrikörens dotter”.
Optiker Tomas Persson informerade om ”Vision for all”.
Orkestern ”Sista Skriket” underhöll oss med hits från 50- och 60-talet.
Anne Börjesson informerade oss om Kungsbacka kommuns arbete med
”Gruppen för överviktiga barn”.
Hilvar Hilvarsson berättade och visade bilder från sin ensamsegling världen
runt.
Vi besökte Onsala Båt- och Sjöfartsmuseum och fick en intressant guidning.
Två parkbänkar med vår logga har satts upp längs Pölagårdsvägen.
Junimötet avhölls i Ove Ottossons trädgård med sill och potatis samt dans till
”Sista Skriket”.
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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