Verksamhetsberättelse för Jonstorps By- och företagsförening 2018
Jonstorps By- och företagsförening (fram till 2018-10-04 Jonstorps Byalag) är en religiös och
partipolitisk obunden förening med syfte att väcka och bevaka frågor av betydelse för byns
och bygdens utveckling, främja, tillvarata och synliggöra företagsamheten och verka för att
boende i byn skall kunna träffas, umgås och göra trevliga saker som stärker den sociala
gemenskapen. En huvudsaklig del av verksamheten har bestått av ett antal genomförda
arrangemang och aktiviteter av olika omfattning, som legat utspridda över verksamhetsåret.
Med ombildandet från Jonstorps byalag till Jonstorps By- och företagsförening har
verksamheten också utökats till att omfatta företagsspecifika aktiviteter som genomförts i en
organiserad företagssektion.
Medlemmar
Vid utgången av verksamhetsåret hade föreningen 185 betalande medlemmar (hushåll) och
17 företagsmedlemmar jämfört med 205 betalande medlemmar (hushåll) vid utgången av
2017. I och med ombildandet som gjordes under året av byalaget till Jonstorps By- och
företagsförening, öppnades möjligheten upp för företag och föreningar att också bli
medlemmar.
Vi kan dock konstatera att vi för närvarande är inne i en vikande medlemsutveckling med ett
minskande antal hushåll som betalar medlemsavgift jämfört med ett antal år tillbaka i tiden.
Det finns anledning att se över hur vi bättre når ut till fler hushåll och ökar kunskapen om vad
som görs men även skapar bättre förståelse för betydelsen av en levande och aktiv förening
för byns utveckling och sociala gemenskap. Möjligheten för företag och föreningar att vara
medlemmar innebär också möjligheter för föreningen; den kan bidra till att öka aktiviteten och
engagemanget samt bättre kraftsamla för fler och gemensamma åtaganden och aktiviteter.
Styrelsen och styrelsearbetet
Under verksamhetsåret har föreningen haft följande styrelsesammansättning:
Ordförande:
Bengt Eklund
Vice ordförande:
Ulf Holmqvist
Sekreterare:
Fredrik Swärdh
Kassör:
Mikael Ahlm
Ledamöter:
Jeanette Kelly, Ann-Christin Karlsson och Elina Nyberg
Suppleanter:
Gullvi Jonasson, Barbro Glimståhl, Monika Ernbo och
Björn Bergmark

Styrelsen har planerat och lett föreningens verksamhet samt ansvarat för dess ekonomi.
Styrelsen har haft 6 protokollförda sammanträden och 2 planeringsmöten inför arrangemang.
En relativt hög frånvaro på styrelsemötena eller vid en del av våra genomförda arrangemang,
har inneburit att planering och arbetsbelastning för de närvarande och deltagande, blivit
tuffare.
Det som föreningen gör eller arrangerar får inte bli lika med de personer som sitter i styrelsen
och att det genomförs av desamma. Det har därför tagits fram ett PM, ett internt diskussionsunderlag i styrelsen, som beskriver ett förslag på verksamhetsinnehåll/inriktning men framför
allt ett annat sätt att arbeta och organisera verksamheten med, med olika arbetsgrupper,
som kan avlasta styrelsearbetet och även engagera andra personer som vill göra en insats
eller är intresserade av att bidra på ett specifikt område.
Övriga funktioner, utsedda av årsmötet har varit följande:
Revisor:
Revisorssuppleant:
Valberedning:

Klas Persson
Ingemar Olsson
Maria Solenlind
Ola Johansson, sammankallande
Linda Karlsson
Niklas Roslund

Verksamhet
Föreningen har under verksamhetsåret planerat och genomfört ett antal arrangemang och
aktiviteter av olika omfattning och på olika tidpunkter.
Ordinarie årsmöte hölls den 21 mars på Jonstorpsskolan (sal ovanför matsalen) med 21
röstberättigande deltagare och med Ulf Molin som årsmötesordförande. Resultatet för 2017
uppgick till en vinst på knappt tretusen kr och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det
gångna verksamhetsåret. På årsmötet avhandlades och beslutades om att ombilda byalaget
till Jonstorps By- och företagsförening i enlighet med styrelsens genomarbetade och
framlagda förslag. Även smärre stadgeändringar för att möjliggöra ombildandet klubbades
tillsammans med förslag på årsavgift för företag och föreningar. Efter
årsmötesförhandlingarna föreläste Lars Elofson, f d ordförande i branschorganisationen
Svensk Potatis och kommunalråd i Båstad kommun om potatisen som produkt, värdefullt och
nyttigt livsmedel och färskpotatisens koppling till denna trakt.
Valborgsfirande arrangerades på sedvanligt sätt den 30 april med fackeltåg ned till Revet,
körsång av Bygdekören samt tal till våren av Paul Myllenberg, ordförande i Jonstorps IF
Fotboll. Firandet var välbesökt och föreningen sålde korv och bröd och 8:orna sålde våfflor
som led i att samla in medel till sin planerade toleransresa till Auschwitz nästkommande vår.
Midsommarfirande på Gerdas äng arrangerades den 22 juni med klädning av majstång,
musik, sång och lekar, ledda av Sollbritt Gullmo, Marcus Nyrén och Tor Larsson.
Föreningens pris ”Årets Jon”, som belönar någon person/er som på ett föredömligt sätt
verkat för Jonstorp, delades ut för tolfte gången och gick i år till Tommy Lindqvist, ordförande

i Jonstorps Hockey. Tommy har under många år verkat som ledare, ungdomsansvarig
och/eller ordförande och satt byn på landets hockeykarta. Priset bestod av keramikskulptur,
blommor och inramat diplom med motivering. Föreningen noterar ett stigande antal
besökare/deltagare på firandet (inte minst barnfamiljer) som kommer både från byn och som
gästar från annat håll.
Lokal valdebatt och politikerutfrågning inför de allmänna valen i september arrangerades
den 21 augusti i Jonstorpsskolans matsal med ett drygt 80-tal bybor som lyssnade och
ställde frågor till representanter för nästan alla politiska partier i kommunfullmäktige.
Ordförande och vice ordförande modererade kvällen och bland det som frågades om och
debatterades var; utbyggnaden av Jonstorps centrum, kommunikationer, trafiksituationen vid
skolan och den stora korsningen intill, behovet av samlingslokal och situationen kring det
gamla biblioteket, omsättningen av lärare och skolpersonal på skolan, stranderosionen och
strandpromenaden, utegym vid Revet, ishallens energikostnader, behovet av en
konstgräsplan för den växande fotbollsföreningen m.m.
Extra årsmöte med tillhörande förenings/medlemsmöte i bokens tecken genomfördes den
4 oktober i Biblioteket på Jonstorpsskolan. På extra årsmötet fastställdes ombildandet av
byalaget till Jonstorps By- och företagsförening med tillhörande stadgeändringar. Därefter
höll den lokale bokhandlaren från Höganäs, Christoffer Palmer, ett föredrag om sin
verksamhet och tips om aktuell utgiven litteratur, bästsäljare samt bra böcker med
anknytning till bygden.
Verksamhetsåret avslutades med Jonstorps Julmarknad som gick av stapeln den 1
december denna gång inomhus i det gamla bibliotekets tomma lokaler under 3 timmar.
Julmarknaden innehöll förutom runt 20 olika utställare, julgranständning, bygdekörens
julsånger, ringdans med Solbritt och Tomtegrotta där man kunde lämna önskelista. Detta
ackompanjerades med ytterligare försäljning av kaffe, glögg, grillad korv och lotterier.
Höganäs Energi bidrog till den nya julgransbelysningen. Julmarknaden var också väldigt
välbesökt och stundtals var det svårt att komma in och gå runt i lokalerna.
Företagssektionen
Efter det extra årsmötet där föreningens ombildande bekräftades, arrangerades en
uppstartsträff för intresserade företag/are från byn med omnejd på Engelbrekts Äpple AB i
Södåkra på seneftermiddagen den 17 oktober. Ca. 25 företagare/företagsrepresentanter
samlades för att få en verksamhetspresentation, visning av äppleodlingar, gårdsbutiken och
olika produkter samt höra om framtidsplanerna.
Den 14 december genomfördes en företagsfrukostträff i Jonstorps IF Fotbolls klubblokal
där livsmedelsproducenterna Åsa Sjöblom, Kullasparris och Malin Sjöberg informerade om
syftet och fenomenet med ”Reko-ringar” och den lokala Reko-ring Kullabygden, där man är
aktiva i. Reko står för Rejäl konsumtion och startade i Finland för ca.15 år sedan. Modellen
är lika enkel som smart - en ny lokal affärsmodell där producenter och konsumenter hittar
varandra utan mellanhänder, mycket administration etc.
Planeringen av sektionens olika träffar, besök etc. görs i en mindre arbetsgrupp och vid
årsskiftet hade man 17 medlemsföretag som erlagt en reducerad årsavgift.

Kommunikation
En enklare variant (4-sidor per blad) av Jonstorpsbladet har tryckts och distribuerats ut till
alla hushåll i byn vid 3 tillfällen, i mars, augusti och november. Dessa har bl a innehållit
artiklar och information om våra olika arrangemang och årsmöte.
Vår webbsida och Facebook-sida har fortlöpande uppdaterats med information. Vid
utgången av verksamhetsåret hade Facebook-sidan 370 gillare. I samband med
företagssektionen bildande, gjordes även en särskild Facebook-sida för intresserade
företagare, där information läggs upp om de företagsspecifika aktiviteterna.
Affischering om arrangemangen och årsmöte har också satts upp i föreningens 4
anslagstavlor vid Gerdas äng, Revet, Idrottsplatsen entré samt utanför ICA Nära Jonstorps
entré samt på andra strategiska anslagstavlor i byn.
Ekonomi
Föreningens årsredovisning (resultat- och balansräkning) redovisas separat.

Styrelsen för Jonstorps By- och företagsförening

