
Byträffen
Verksamhetsberättelse 2016

Byträffen har  under 2016 haft 33 vuxna medlemmar och 7 familjer. Medlemsavgiften har varit 50:- för vuxna 
och 100:- för familjer. 
Förutom årsmötet den den 23 feb har föreningen haft 8 styrelsemöten. 

Styrelsen har bestått av:
Ordförandeskapet har varit roterande
Lars-Helge Vestesson, kassör o firmatecknare
Sekreterare vakant

Ledamöter.
Margareta Goldman
Eva Jemn
Eva Svensson
Barbro Johnsson
Jonas Trulsson
Mats Tell

Suppleanter:
Bodil Svärd
Bror Johansson
Sven-Ola Jemn
Bjarnhild Johansen

Revisorer:
Göran Svärd
David Wickström (suppleant)

Valberedning:
Henrik Goldman
Gerdie Ekstrand

Verksamhet under året:
 Tröskegruppen arrangerade rensning av strädet mellan Krogstorp och Åby  12:mars.
 Under påsken/konstrundan hölls museet öppet, Långfredag till Annandag Påsk.
 Mats Thells film om Valje Nöje har visats i Hälleviks Bygdegård och Biblioteket i Bromölla. Ca 250 

besökare.  Hälften av inträdet har skänkts till Barncancerfonden. 2500 +  4052:- 
 Ett försök med ”Barnvagnspromenader” har gjorts. Men intresset  har varit lågt. 
 Valborg firades med brasa vid Thomsabo, ca 120 besökare. 
 Den 22 maj ledde Göran Svahn en vandring längs kustleden, 22 deltagare.
 Den 17 maj startade cyklingen ”Bytrampen” och höll på varje tisdagskväll till den 23 augusti. 

Ca 6 - 7 deltagare.varje gång.
 Midsommarfirande vid Thomsabo. Ovanligt många som hjälpte till med att klä stången.
 Tröskegruppen hade planerat att köra tröskan, men det fick ställas in pga dålig skörd mm.

Gruppen söker nya ”krafter” som kan fortsätta med deras  verksamhet. Det finns några intresserade. 
 Tröskeboden  har blivit reparerad och städad.
 Lucia firades i Skolan. 8 barn som sjöng. Ca 25 besökare.

Under 2016 har Byträffen haft ca 675 besökare på olika arrangemang. 

Föreningen har marknadsfört sina programpunkter genom att dela ut ca 200 programblad i brevlådor från 
Krogstorp/Åby  ner till Strandvik. På föreningens hemsida wwww.edenryd.org har aktiviteterna annonserats och 
bilder lagts ut från olika arrangemang.

Edenryd 2017-02-20
Lars-Helge Vestesson
Kassör


