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Verksamhetsberättelse 2021 - Kristianstads Makalösa Föräldrar
Baserad på verksamhetsplanen 2021.

Antal vuxna medlemmar vid årsskiftet 21/22: 35 stycken
Styrelsen har bestått av: Monica Truedsson (ordf.), Susanne Egeskans (kassör), Maria Edvardsson (sekr.), Alva Guldhammer (led)
Antal genomförda styrelsemöten: 4 st
Utbildningar: Sekreteraren och ledamot deltog på utbildningshelgen i Stockholm i oktober, anordnad av Riks, Ordföranden, kassör och
sekreterare deltog i datautbildning i november, anordnad av Riks
Årsmöte Riksförbundet: Deltog Sekreteraren
Sommarläger för lokalföreningarnas styrelser: Delar av styrelsen var på dagläger i Skånes Fagerhult
Övriga träffar: Har inte kunnats genomföras pga att alla kunde inte pga sjukdom.

Mål (Vad) Åtgärd (Hur) Ansvarig (Vem) Klart (När) Resultat

Starta upp föreningen Lära känna varandra i
styrelsen, upprätta rutiner
för arbetssätt och fördela
roller, skaffa bankkonto
och beställa
adressändring. Planera in
ett första styrelsemöte.

Ordförande/Styrelsen Dec 2020 Adressändring samt
uppstart är klar, samt
bankkonto. Styrelsemöte
kommer genomföras i
början av 2021. Övrigt
arbete fortsätter löpande

Spendera bidraget från
Riks

Planera och genomföra
lämplig aktivitet

Styrelsen i samarbete
med, samordnare

Dec 2021 Föreningen har spenderar
… Detta har används till
aktiviteter som Dressin
cykling, Kreativum,
Äventyrsgolf, Leos



lekland, Tosselilla,
Barnens gård, Skånes
Djurpark, Mina
chokladfrukost,  Grillning,
Tykarpsgrottan,
Dagsläger Skånes
Fagerhult.

Regelbundet ansöka om
medel genom fonder och
stiftelser

Utifrån
styrelsemedlemmarnas
önskemål och idéer

Styrelsen Löpande, enligt årshjul Har sökt från 1826 men
fått avslag

Värva medlemmar.
Måltal: 10 medlemmar
(utöver styrelsen) vid
årets slut

Genom att visa
medlemmarna i
fb-gruppen att vi är igång
och att vi arrangerar
roliga aktiviteter

Styrelsen Dec 2021 Föreningen hade 35
medlemmar vid årets slut.

Undersöka möjligheten att
samarbeta/få stöd av
Kristianstad kommun

Ta kontakt med lämpliga
personer

Styrelsen Dec 2021

Undersöka möjligheter till
samarbete med andra
föreningar eller relevanta
aktörer i Kristianstad med
omnejd

Ta kontakt med lämpliga
personer

Styrelsen Löpande Kontakt har inletts med
scouterna och
familjeservice.

Medlemsvård Vara aktiv och närvarande
i fb-gruppen, välkomstbrev
till nya medlemmar, ta
hand om nya medlemmar
vid aktiviteter

Styrelsen Löpande Alva har varit den som
skickat välkomstmail till
nya medlemmar.
Aktivitetsvärden har tagit
hand om medlemmarna



vid aktiviteterna.

Arrangera aktiviteter som
vänder sig till olika
åldersgrupper

Styrelsemedlemmarna
arrangerar aktiviteter som
passar barn i olika åldrar
samt uppmuntrar
medlemmarna att också
vara värd

Styrelsen Löpande 2 inplanerade aktiviteter
har fått ställas in pga för
få anmälda.

Genomföra aktiviteter
särskilt lämpade för och
under skollov

Planera aktiviteter inför
loven i så god tid som vi
kan

Styrelsen Löpande Inplanerade aktiviteter har
fått ställas in till viss del
pga för få anmälda.

Marknadsföring Bjuda in lokalpress vid
lämpliga arrangemang.
Ev. lägga ut info i andra
fb-grupper

Styrelsen Löpande Ordförande och
Sekreterare blev
intervjuade av
Kristianstadsbladet ang
bostadspriser.
Ordföranden har tagit
kontakt med barn o utb.
ang information genom
Unikum

Samarbeta med övriga
lokalföreningar i Skåne

Olika aktiviteter Styrelsen Löpande Tykarpsgrottan med
Lunds makalösa


