
Verksamhetsberättelse 2019 
  

Under verksamhetsåret har styrelsens sammansättning varit följande:  

Ordförande:  Frida Karlsson  

Vice Ordförande:  Caroline Dahlman  

Ledamot:  Christer Olsson  

Ledamot:  Christer Gunnarsson  

Ledamot:  Jennie Stjärneblad 

Ledamot:  Peter Haack 

Ledamot: Anne Gustafsson 

Suppleant:  Anna Gunnarsson  

 

Under verksamhetsåret har styrelsen, utöver det konstituerande styrelsemötet, försökt hålla 

sex protokollförda styrelsemöten under året. Det har varit svårt att samla alla 

styrelsemedlemmar till möten och vid ett flertal gånger har mötet tyvärr blivit inställt 

eftersom vi inte varit beslutsfattande. 

Under årets Nationaldagsfirande sken solen när Fagerhults Framtid hissade flaggan i parken 

för ett firande som bland annat innehöll tipspromenad, såpbubblor och kubbspel. Barnen 

lekte på lekplatsen och familjerna fikade i parken eller tittade på räddningstjänsten och 

polisens fordon som visades i parken.  

Spökrundan var välbesökt även i år då ca 400 deltagare gick rundan gratis. Vi fick hjälp av 23 

personer under kvällen som skrämdes, grillade korv och hjälpte till med lite allt möjligt. Vi 

var även fyra personer som fixade med planering och administration kring tillställningen. 

Utan personer som hjälper till kan vi inte ha någon spökrunda, (eller anordna andra 

aktiviteter) så det är väldigt roligt att det gick att få ihop så många spöken så att vi kunde 

genomföra spökrundan som blivit en årlig tradition för många.  

Den 12 juni delade vår ordförande ut stipendier vid skolavslutningen på Bokelundaskolan till 
två elever som slutade årskurs 6. I slutet av 2019 anordnades även ett decemberdisco för 
barn i förskoleklass upp till årskurs 6.  
 
Under året har vi haft löpande information på vår Hemsida, www.fagerhultsframtid.se och 

även på vår sida på Facebook.   

 Verksamhetsplan inför 2020:   

• Disco för skolbarn  

• Gymnastik/aktivitetsgrupp för de yngre barnen   

• Nationaldagsfirande, 6 juni  

• Grillkvällar i Fagerhultsparken  

• Fotbollens dag i samarbete med FIF 

• Spökrunda torsdag v.44   

 

Verksamhetsplanen är preliminär och beroende av att fler medlemmar kan tänka sig att 

ställa upp och hjälpa till. Den nya styrelsen som tillträder kommer säkert också ha idéer och 

planer över vad man vill göra under året.   

http://www.fagerhultsframtid.se/

