Nostalgiaföreningen i Fågelfors
Verksamhetsberättele för år 2019 och 18:e säsongen i Nostalgias verksamhet.
Styrelsen: Ordf. Leif Loberg, vice ordf. Margitha Green, sekr. Mats Sandgren, kassör Fredrik
Loberg. Övriga ordinarie ledamöter: Lars-Erik Hellgren, Suppleanter: Vera Axelsson, Stefan
Sandahl.
Revisorer: Ulf Axelsson, Stefan Björngard Valberedning: Styrelsen
Antalet styrelsemöten: 5. Antal medlemsmöten: 2.
Antal medlemmar var den 31 december 2019: 98 pers.
Under sommaren 2019 har Nostalgia haft öppet fredagar o lörd. Vid 6 tillfällen.
Besökssiffrorna uppfyllde inte förväntningarna varför vi hoppas kunna hålla öppet mera
under 2020. Planering för detta har påbörjats.
Mopedträff arrangerades den 13 juli. Bildvisningar 16 april, 6 sept. och 2 oktober.
Besök av landsbygdsgrupp 17 o 23 maj. Samverkan med PRO 17 maj ang. kommunens
cykelstrategi. ABF-cirkel om Folkets Park.
Nostalgia har varit uthyrt för samling kring minnen från skidåkningen i Fågelfors.
Inköp av blomsterlådor och pappersklipp, samt material till lagning av staket.
Luftvärmepumpen är servad.
Styrelsen tackar alla medlemmar som visat sitt stöd för Nostalgia under året och alla som
bidragit på olika sätt. Tack till sponsorer och bidragsgivare!
Nostalgia i april 2020 Styrelsen
Nostalgiaföreningens årsmöte för säsongen 2019 som planerats äga rum den 15 april 2020
ställdes in på grund av Corona-pandemin. Efter samråd med revisorerna beslutade vid
styrelsemöte att de funktionärer som valdes 2019 kvarstår under 2020 och fram till
årsmötet 2021. Till adjungerade i styrelsen valdes Walltraud och Jörg Hochmuth.
Verksamhetsberättele för året 2020 och 19:e säsongen i Nostalgias verksamhet.
Antal styrelsemöten: 2. Antal medlemmar 31 dec. 2020: 52
10 mars i samband med bildvisning underhöll Annelie Andersson med sång och gitarr och
Daniel Loberg spelade fiol, plus visning av Nisse Backlund-bilder. (30 besökare.) Under
sommaren har det funnits möjlighet att gå en Corona-anpassad tipspromenad i Nostalgias
trädgård. Ansökan om flagga har gjorts till länsstyrelsen.
Styrelsen beslutade tidigt att följa FHM:s råd och rekommendationer att hålla Nostalgia
stängt för besökare under hela säsongen 2020.
Nostalgiaföreningen fick ekonomiskt stöd från Högsby Sparbank till att byta ut staketet. Ett
antal medlemmar har under året jobbat med detta. Fortsätter under våren 2021.
Tack till sponsorer och bidragsgivare, samt medlemmar som arbetat i Nostalgia under året!
Styrelsen ser förhoppningsfullt fram emot att, när myndigheterna tillåter, kunna öppna upp
Nostalgia för besökare igen under 2021. (Se prel. aktivitetsplan)
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