Stiftelsen sophiamö llan
Verksamhetsberä ttelse 2019
Sophiamö llan har under å ret tyvä rr inte haft nå gra vingar, men nya ä r nu bestä llda. Det
kunde vi gö ra tack vare ett lö fte frå n VKB om ett lå n om insamlingen inte skulle rä cka.
Vingarna kommer att sä ttas upp antingen till sommaren 2020 eller sommaren 2021. Det
som styr ä r hur bra vingä mnena torkar. Vi ska denna gå ng inte chansa utan verkligen
vä nta tills virket har torkat tillrä ckligt.
Insamlingskampanjen blev mycket lyckad och insamlingsmå let på 787 500 kr uppnå ddes i
december. Mycket tack vare Vä linge Inovation som utmanade alla med att dubblera vad
som kom in under december upp till 100 000 kr. Det lyckades, vi Jick in ö ver 100 000 kr
mestadels frå n privatpersoner och så 100 000 kr frå n Vä linge Invest.
Total Jick vi in; 200 000 kr frå n Gripen, 132 500 frå n fö retag,
50 000 frå n Sophiamö llans vä nner och ca 320 000 kr frå n privatpersoner. Resten kommer
frå n egna medel , som vi få tt in på lotterier och annan verksamhet.
Tyvä rr bidrog kommunen inte med nå gra pengar i å r fö r att ungdomar under 6 veckor
skulle bemanna mö llan och visa den fö r intresserade.
Mö llan har varit ö ppen på helgerna under 6 veckor. Vi hade tä nkt anvä nda den elektriska
kvarnen fö r att mala, men ä ven den gick sö nder. Den kunde dock snabbt repareras av Olle
och Lars, men under två helger gick det inte att mala.
Vi har haft visningar fö r olika skolklasser. Under Vikenfesten hade mö llan ett stå nd nere
vid hamnen. Det blev riktigt lyckat. På ett par timmar så ldes alla lotter slut, vilket gav ett
vä lkommet kapitaltillskott. Julmarknaden blev på grund av vä dret inte perfekt men ä ndå
bra. Uppsä ttningen av julgranen gick som vanligt utmä rkt. Dä remot blev granen utsatt fö r
ett sabotage och blev fä lld. Tack vare ett upprop på Jb under Vikenkoll, samlades ett tiotal
personer plus en granne med traktor. Vi kunde då på nytt resa julgranen.
I och med att ”brandkå rsmuseet” har Jlyttat ut ur ”garaget” så har gå ngen kunnat tö mmas
så den ä r helt fri , vilket kunde utnyttjas då tomten kunde vara dä r.
Underhå ll
Mö llan har få tt nya strå lkastare , belysning Jinns nu på alla loften. Det ö versta loftet
(hä ttloftet)har nu ett heltä ckande golv. Lars Hulte’n och olle olson ska ett stort tack fö r
deras insatser att underhå lla mö llan.
Ekonomi
Bokslutet visar nå got minskade intä kter och lite ö kade utgifter. Se bifogat bokslut
Numera ä r också sophiamö llan en ”riktig” stiftelse
Styrelsemö ten under 2019
Styrelsen har under 2018 haft fem protokollfö rda styrelsemö ten
Styrelsen har bestå tt av
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Olle Olsson kassö r
Robert Johansson ledamot
Stig elversson ledamot
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Jessica Engvall ledamot
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