
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 Torestorps Framtid 

 

Efter att ha ingått i Hembygdsföreningen ombildades Torestorps Framtid år 1998 till en förening med 

egen förvaltning och redovisar nu det tjugoförsta verksamhetsåret som omfattar  

1 januari 2018 -  31 december 2018. 

 

Styrelsen 

Styrelsen som valdes på årsmötet 2018: 

 

Ordförande  Linda Jarhult 

Vice ordförande Daniel Lindblad  

Webbansvarig och    

Sekreterare  Mikael Granlund 

Kassör  Elina Abrahamsson  

Ledamot  Alexander Andersson   

Ersättare: 

Pernilla Nodesjö   

Anna Frid 

 

Årsmötet valde Marina Johansson och Christer Lobäcken till föreningens revisorer och till ersättare 

valde årsmötet Jennie Bengtsson och Kjell-Åke Andersson. 

Valberedning: Styrelsen i sin helhet. 

 

Torestorps Framtids engagemang 

Frågor/ ärenden som Torestorps Framtid har arbetat med under verksamhetsåret: 

 

• Fortsatt samarbete med alla föreningar i Torestorp i TUFF-gruppen. (Torestorps Utvecklingsgrupp 

För Framtiden). I denna grupp ingår styrelsemedlemmar från olika föreningar i Torestorp. Vi 

samarbetar i frågor som berör Torestorp. Gruppen har haft 2 möten under år 2018.  

 

• Torestorps Framtid erhöll hösten 2012 huvudansvaret för www.torestorp.se Vi fortsätter utveckla 

sidan. Meningen är att det skall vara en samlingssida för alla föreningar i Torestorp. Sedan förs 

information över till Torestorps facebooksida. Vi når i dagsläget 769 personer snabbt med 

information.  

 

• Vi har agerat för att vi skall få behålla vår IVPA-verksamhet (I Väntan På Ambulans). 

Vi har haft löpande kontakter med region- och kommunpolitiker samt gjort skrivelser kring 

frågan. Även bevakat införandet av singel responder och hur det kommer se ut för oss. Vi kommer 

fortlöpande att driva frågan. 

 

• Ungdomsverksamheten: Drivs ideellt och i projektform. Ansvarig: Marianne Karlsson halva året 

och Cornelia Araya Theuerkauf resterande del av året. Verksamheten redovisas i särskild bilaga! 

 

• Vi har ansökt och beviljats 7000kr från Marks kommun för att fortsätta att utveckla vår 

ungdomsverksamhet. 

 

• Vi har stöttat nätverket Frisk Sjukvård samt även administrerat hemsidan: www.frisksjukvård.nu 

och uppdaterat facebooksidan för frisk sjukvård. 

 

• Torestorps Framtid har förvaltat penninggåvan från Niclas Anderssons Minnesgåva.  

(Redovisas i den ekonomiska redovisningen.) 

 

http://www.torestorp.se/
http://www.frisksjukvård.nu/


• Arbetat med medlemsförslag kring att påverka så att fler bostäder byggs i Torestorp. Arbetet 

med att kartlägga bostadsköer samt titta på detaljplaner har påbörjats. 

 

• Arrangerat HLR-kurs tillsammans med Cad Safe efter förslag från TUFF-gruppen.  

 

• Skrivelse gjord till kommunstyrelsen kring gång och cykelväg till Kammarholmen efter 

medborgarförslag som skickats in.  

  

• Deltagit i Byalagsmöte tillsammans med övriga byalag i Kommunen. Möte anordnats där 

kommunstyrelsen bjöds in för att främja dialog och delaktighet i frågor som berör 

landsbygden. Initiativtagare till dessa möte var Skephults byalag, Fritsla byalag samt 

Torestorps Framtid. 

 

• Kontakt tagen med Stiftet samt Länsstyrelsen i frågan kring att snygga till vid Sju Strömmar.  

 

 

Möten 

Styrelsen har haft 11 protokollförda styrelsemöten varav ett årsmöte. 

Vi har deltagit i storbyalagsmöte anordnat av Marks kommun. 

Vi har deltagit i 2 TUFF-möten under året. 

 

Medlemmar 

Torestorps Framtid har under verksamhetsåret 2018 haft 26 familjer, 85 enskilda medlemmar.  

 

Ekonomi 

Elina Abrahamsson, föreningens kassör, har med noggrannhet tagit hand om föreningens ekonomi. 

Styrelsen har löpande tagit del av ekonomiska rapporter på styrelsemöten. Den ekonomiska rapporten 

specificerar utgifter och inkomster samt ingående och utgående balans och månadens behållning. 

Ungdomsverksamheten redovisas för sig. 

 

 

Övrigt 

• STORT TACK ! 

 

- till Bygdegårdsföreningen som låter oss använda bygdegården till ungdomsgård utan 

någon kostnad. 

 

- till ungdomsansvarig, Marianne Karlsson, som med stort intresse och engagemang gör 

det möjligt för oss att driva vår ungdomsverksamhet. 

 

- till nyutsedd ungdomsledare Cornelia Araya Theuerkauf som tagit över ansvaret för 

ungdomsverksamheten.  

 

 


