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Verksamhetsberättelse 2017.
Styrelsen har under år 2017 haft följande sammansättning:
Ordförande
Sekreterare:
Ledamot:
Ersättare:

Marita Haijlen
Vice Ordförande: Åsa Forsman
Madelene Gustafsson Kassör:
Willy Nilsson
Gunnel Bröndbo-Grass Revisorer:
Lars Lundberg
Gert-Erik Andersson
Britta Geidnert Sjöblom Revisorsersättare: Håkan Öhman
Justus Wahlström

Valberedning:
Ersättare/ adjungerad:

Robert Haijlen, Johan Westermark
Madelene Gustafsson

Årsmötet

Mötet ägde rum den 15/3, i Hjälstaby Automek:s lokaler.
11 medlemmar deltog. Vi bjöds på smörgåstårta.

Medlemsantal

År 2017 var medlemsantalet 53 st vid årets ingång och 59 st vid
årets slut.

Medlemsavgiften

Fastställd till 250:- för 2017.

Styrelsemöten

Vi har haft 8 st protokollförda sammanträden.

Informationstavlan

Tavlan finns uppsatt på torget till höger om Din Salong.
Den ska ersättas alternativt tas bort.

Medlemsmatrikel

Medlemsföretagen för år 2017 finns upplagda på hemsidan.
www.orsundsbro.se

Hemsidan

Vi arbetar med att förbättra och uppdatera vår hemsida,
www.orsundsbro.se och har kontakt med ett medlemsföretag som
ska hjälpa oss att förnya den.

Facebook-sida

Sidan har funnits sedan 2013 och vi lägger upp bilder på våra
aktiviteter samt delar bilder/erbjudanden från våra medlemsföretag.

Enköpingsmässan

Tillsammansmed Kyrkan, Hembygdsföreningen, Mickelsmäss och
Laik hade vi en stor monter på mässan 2 dagar i april. Stora
upptryckta vepor med logotyper, text och bilder var dekoren på
väggarna. Varor från butiker i samhället visade vi upp och besökare
i montern kunde svara på frågor i en tävling där priser kunde
hämtas från ortens butiker. En väldigt vacker monter var det och vi
tackar Gunnel och Madde för allt arbete ni lade ner här.
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Våryra

Våryran genomfördes 6/5. Vi presenterade föreningen med ett bord
på torget med foldrar, infoblad och pennor från mässan samt delade
ut ballonger till barnen. Vi hade även hyrt in det blåa tufftuff-tåget
som vi smyckade med reklam för företag i Ö-bro och tåget körde
många timmar runt i samhället och var ett populärt inslag.

Ekolsunds Slott

31 deltagare kom med buss till slottet i maj där vi fick en visning
och slottets historia berättat av Raija Ohlin.
Efteråt fick avnjuta en mycket god 3-rätters middag på värdshuset.

Kommunmöte

Enköpings kommun med personal som representerar olika områden
i kommunfrågor hade bjudit in företagare. De presenterade sig, vi
åt en buffe samt hade en workshop hos Grass Fastigheter.

20 års-jubileum

I år var det 20 år sedan föreningen bildades. Det firade vi med en
fest på Salnecke Slottskaffe, en fredag i november. I en smyckad
festlokal åt vi en tre-rätters middag. En musiker stod för
underhållningen och hade ett musik-tävling för oss 57 st som
deltog i en lyckad kväll.

Julmys

Första advent stod föreningen tillsammans med Lions utanför ICA
med ett bord och bjöd på varm glögg, korv och bröd samt
pepparkakor.

Julbord

Det var 9 st företagare som i december åkte till Hamnmagasinet i
Enköping och åt sig mätta och njöt av den goda julmaten.

Föreningen har under jubileumsåret 2017 genomfört lyckade medlemsaktiviteter samt
fortsatt med att planera för framtida aktiviteter.
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