Verksamhetsberättelse för Hundtöntars Förening år 2018
Styrelsen har under året haft 11 styrelsemöten då vi träffats och planerat verksamheten för föreningen.
Utvecklingsarbete: Vi har under året fortsatt med arbetat med att utveckla/förenkla
styrelsearbetet. Vi har säkerställt att föreningen har genomfört de krav som ställs
enligt den nya sekretesslagen, GPDR. Samtliga medlemmar har fått information om
hur vi hanterar deras personuppgifter via mejl. På hemsidan under fliken ”bli medlem”
är det inte längre en obligatorisk uppgift att fylla i för att kunna registrera sig. Arbetet
med medlemsregistret har genomförts och registret är nu uppdaterat. Styrelsen har
även utarbetat fram rutiner för hantering av inkommande mail och inkommande
betalningar av medlemsavgifter.
Hemsida/facebook Hemsidan har fungerat bra bortsett från att vi under hösten blivit
”hackade” vilket vi har fått hjälp med att avstyra. Den fungerar nu som den ska.
Under året har vi också varit aktiva på INSTA gram och på vår Fb-sida. En tävling om
”Bästa sommarbild” var populär och vi utsåg tre glada vinnare till var sin kanvastavla.
5års-jubileum För att fira att föreningen funnits i 5 år anordnade vi en föreläsning
med Per Jensen. Föreläsningen var mycket uppskattad och välbesökt vilket
dessutom genererade plus till kassan.
Föreningens framtid: Vid vårt styrelsemöte i september framkom det att stora delar
av styrelsen inte ville fortsätta med styrelsearbetet för 2019. Enligt föreningens
stadgar står det att medlemmarna ska få information om en eventuell nedläggning av
föreningen senast 2 månader innan årsmötet. Styrelsen beslöt då att kalla till
medlemsmöte för att informera om att det fanns risk för att föreningen riskerade att
läggas ned. På mötet var det ett flertal medlemmar som kunde tänka sig att sitta med
i styrelsen för 2019. Av den sittande styrelsen finns det tre medlemmar som var
villiga att sitta kvar vilket ger en kontinuitet i styrelsearbetet.
Med tanke på att det nu fanns tillräckligt många intresserade räknade styrelsen med
att en ny styrelse skulle kunna väljas på årsmötet 2019 och att hotet om nedläggning
nu var avvärjt.
Medlemsutveckling: Föreningen har under året fått många nya medlemmar. I början
av 2018 var medlemsantalet 160 och vi är nu 232 glada hundtöntar som promenerar
tillsammans.
Promenader.
Föreningen har under 2018 genomfört 30 promenader och med ett medelsnitt på 35
personer/promenad. Promenaderna har varit förlagda till Kungsbacka stad, men
också i den närliggande vackra naturen i Kungsbacka med omnejd. Om man räknar
med 35 personer/gång som går 5 km så avverkar vi tillsammans ca 175 km vid varje
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promenadtillfälle. Sammantaget under året har vi avverkat ca 6125 km! Detta kan
man verkligen kalla för friskvård vilket vi också får bidrag av kommunen för.
Vårsäsongen startade i februari och avslutades traditionsenligt i juni vid Tjolöholms
slott. Promenaden avslutades med egen medtagen fika.
Höstsäsongen startade vi med promenad i Kungsbackaskogen.
Säsongsavslutningen gick av stapeln den 8 december med många deltagare som
förutom promenad, bjöds på grillad korv och ett mycket uppskattat lotteri.
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