
Program för 2019 
	
Här	 är	 våra	 planerade	 aktiviteter	 under	 hela	 2019.	 Alla	 dessa	
aktiviteter	 är	 öppna	 för	 alla.	 Håll	 utkik	 på	 hemsidan,	 facebook	 och	
anslagstavlorna	för	mer	information!	
	

10/2 - Sörtorpautställningen! 
Kom	 och	 ta	 del	 av	 utställningen	 om	 Sörtorpabygden	 förr	 och	 nu.	
Naturligtvis	finns	det	fika	till	försäljning.	

11/2 - Renoveringsmöte 
Kl	19.00	i	Sörtorpagården.	Kom	och	säg	vad	du	tycker!		
Vi	bjuder	på	fika!	

25/2 – Årsmöte! 
Måndagen	den	25/2	kl	19.00.	Vi	bjuder	på	fika!	

8/3 - Musikquiz 
Fredag	den	8/3	klockan	18.30	öppnar	vi	och	klockan	19.30	börjar	
quizen.		Sätt	gärna	ihop	ditt	lag	innan	du	kommer.	Kommer	du	själv	
finns	det	alltid	någon	för	dig	att	bilda	lag	med!		
Du	tar	själv	med	det	du	vill	dricka.	

10/3 - Barnteater	Mojanerna	–	naturens	magiska	städare	
En	berättelse	om	världen	och	en	hyllning	till	naturen.	
Familjeföreställning	4-8	år,	kl	14.00.	50	kronor	för	stora	och	små	

20/4 - Påskbrasa 
Påskafton	kl	15.00	tänder	vi	vår	påskbrasa	vid	Sörtorpagården.	
Barnen	får	gärna	komma	utklädda.		
Grillad	korv	och	fika	finns	till	försäljning	

22/4 - Poängpromenad 
Annandag	påsk	är	det	poängpromenad!		
Start	mellan	kl	11.00	–	12.00.	Frågor	och	vinster	för	både	stora	och	
små.	Barnvagnsvänlig	slinga.	Våffelfika	finns	till	försäljning!	

 

		 	 	
	 	

26/5 - Grillfest på metarberget 
Kl	16.00	är	det	dags	för	grillfest.	Mer	information	kommer.	

29/9 - Höstmarknad 
Håll	utkik	efter	mer	information	

30/10 – Ingemar Lind! 
Mer	information	kommer!			

7/12 Jul i Sörtorpa 
Mer	information	kommer	
	
Håll utkik på facebook, instagram och hemsida 
Efter fler aktiviteter som yoga, uteaktiviteter, veteranmotorträff, 
mer barnteater, musikquiz med mera, med mera… 
	
 

Alla aktiviteter är öppna för alla så länge inte annat anges! 

Verksamhetsberättelse 2018 

Styrelse med mera 
Kicki	 Karlsson	 (ordf),	 Maria	 Gullholm	 (vice	 ordf),	 Eva	
Bergström(sekr),	 Lennart	 Eiserman	 (kassör),	 ledamöter	 Lena	
Jensen,	 Kristine	 Arhage,	 Kathleen	 Malloy,	 Pernilla	 Sjöberg	 och	
Magdalena	 Karlsson	 samt	 styrelsesuppleant	 Jonny	 Holmberg.	
Valberedning	Eva	Renudd.	Anders	Johnsen	och	Nils	Rönnqvist	har	
varit	 revisorer.	Antal	medlemmar	150,	 en	ökning	med	12	 sedan	
året	dessförinnan.	
	
Föreningens	informationskanaler			
Föreningen	ger	ut	ett	årligt	informationsblad	Sörtorpas	Röst,	som	
når	 samtliga	medlemmar	 via	 brevlåda	och	har	 en	 egen	hemsida	
www.sortorpa.se,	Instagram	och	Facebook	.	Redaktör	är	Kristine	
Arhage.	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

Verksamhetsberättelse 2018 

Verksamhet 
Styrelsen	 har	 haft	 11	 styrelsemöten	 under	 året.	 Årsmötet	 hölls	 den	
26	februari.	
	
En	 fråga	 som	 varit	 uppe	 på	 flera	 av	 styrelsemötena	 har	 varit	 att	
föreningens	lokaler	är	i	behov	av	viss	modernisering	såsom	nytt	golv	
i	 stora	 salen,	 avsaknad	 av	 en	 bra	 ljud-	 och	 bildanläggning,	 dålig	
akustik		i	samlingssalen	m	m.			En	annan	fråga	har	rört	hur	föreningen	
ska	lyckas	engagera		unga	till	styrelsearbete.	Detta	i	syfte	att	påverka	
föreningens	framtida	innehåll	för	alla	åldrar.		
	
Styrelsen	har	deltagit	i	tre	möten	som	Leader	Göteborgs	Insjörike	har	
anordnat.	De	är	en	ideell	förening	som	har	ett	allmännyttigt	ändamål	
och	 arbetar	 för	 att	 finansiera	 projekt	 som	 främjar	 utvecklingen	 i	
Alingsås,	 Härryda,	 Lerum	 och	 Partille.	 De	 vänder	 sig	 till	 bl	 a	
hembygds-	och	fritidsföreningar.		
	
Under	 året	 har	 vi	 haft	 	 16	 arrangemang	 för	 små	 som	 stora.		
Påskaftonsbrasan	 brann	 som	 den	 skulle	 och	 var	 välbesökt.	
Trädgårdsdagen,	 	 Musikquizen	 och	 Höstmarknaden	 var	 mycket	
uppskattade.	Ae rets	 planerade	 Sörtorpadag	 ställdes	 in	 pga	 brandrisk	
då	markerna,	 som	brukar	 upplåtas	 till	 parkering,	 var	 torra	 och	 risk	
för	antändning		var	stor.		
	
Vår	lokal	har	hyrts	eller	lånats	av	såväl	medlemmar	som	icke.	Den	har	
varit	 så	 gott	 som	 fulltecknad	 under	 hela	 året.	 Fiberanslutning	 är	
gjord.		
	
Röjardagar,	vår	och	höst,	har	hållits	för	vård	av	lokaler	och	tomt.	
Gallring	 av	 diverse	 föreningsdokument	 har	 gjorts	 enligt	
rekommendationer	 och	 resten	 har	 lämnats	 för	 bevarande	 hos	
Föreningsarkivet	i	sydvästra	Götaland,	som	finns	i	Mölndal.	
	
Ekonomi	
Föreningens	ekonomi	redovisas	i	en	särskild	ekonomisk	berättelse.	
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Vill du bli medlem? 
Som	medlem	kan	du	ta	del	av	alla	våra	evenemang,	hyra	
Sörtorpagården	till	ett	förmånligt	pris	och	du	stödjer	arbetet	
med	att	hålla	en	lokal	bygdegård.		
	
Medlemskapet	kostar	100	kr/år	för	enskilda	medlemmar	och	
250	kr/år	för	ett	familjemedlemskap.	Ett	familjemedlemskap	
omfattar	två	vuxna	och	hemmaboende	barn	upp	till	18	år.	
Använd	plusgirokonto	55	65	88-2	
	
Ange	namn	och	födelsedatum	på	samtliga	medlemmar	samt	er	
adress	via	e-post,	se	adress	nedan.	
	
Vid	frågor	kontakta	Kerstin	på	324	79	eller	info@sortorpa.se	


