
  

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 Torestorps Framtid 

 

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

egen förvaltning och redovisar nu verksamhetsåret som omfattar  

1 januari 2020 -  31 december 2020. 

 

Styrelsen 

Styrelsen som valdes på årsmötet 2020: 

 

Ordförande  Nina Karlsson  

Vice ordförande Alexandra Florell   

Webbansvarig  Simon Knapp  

Sekreterare  Nathalie Malmberg  

Kassör  Linnea Jansson 

 

   

Ersättare: 

Birgitta Hansson och Simon Knapp 

 

 

Årsmötet valde Elina Abrahamsson och Joakim Svensson till föreningens revisorer och till ersättare 

valde årsmötet Pernilla Nodensjö och Bernt-Leo 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.  

 

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

fortlöpande att driva frågan. 

 

• Ungdomsverksamheten: Vi har lagt in den mer in i föreningen och har gemensamt ansvar för att 

hålla i träffarna! 

 

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

ungdomsverksamhet. Vi har med delar av dessa pengar varit iväg med våra ungdomar och bowlat 

och även haft flera träffar både i klubblokalen och på stranden. 

 

• Torestorps Framtid har förvaltat penninggåvan från Niclas Anderssons Minnesgåva.  

(Redovisas i den ekonomiska redovisningen.) 

 

 

• Vi har varit i kontakt med kommunen och trafikverket angående gång- och cykelväg från 

Blomstervägen till byn och byn till Kammarholmen. Vi har haft flera möten över Teams i 

dessa frågor med kommunen. 

Detta är en fråga som vi kommer att fortsätta att jobba på även nästa år, 

http://www.torestorp.se/


  

• Vi har haft ett byalagsmöte på teams kommun och andra byalag. Där diskuterades frågor som 

rör oss på landsbygden. 

 

• Vi har genomfört en röjning vid sjuströmmar och planerar även en till nästa år. 

 

Möten 

Styrelsen har haft 6 protokollförda styrelsemöten varav ett årsmöte. 

 

Medlemmar 

Torestorps Framtid har under verksamhetsåret haft 104 enskilda och 31 familjer som medlemmar  

 

Ekonomi 

Linnea Jansson, 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 TIF som låter oss använda klubblokalen till ungdomsgård utan någon kostnad. 

 

- till alla som var med och hjälpte till med rensningen vid sju strömmar.  

 

- till våra revisorer Elina Abrahamsson och Joakim Svensson som med noggrannhet 

granskat vår förenings redovisning. 

 

 


