Verksamhetsberättelse för Föreningen för Världsbutiken Klotet i Lund
Verksamhetsåret 2016 (sammanfattning)
Verksamhetsåret 2016 har varit ett bra år med ett ökat antal medlemmar och butiksvärdar,
ökad försäljning och många aktiviteter.

1. Föreningsverksamhet
Medlemskap:
År 2016 hade föreningen 145 medlemmar, varav 19 familje-, 8 student- och 6 organisationsmedlemskap. Fyra medlemsbrev skickades ut. För att göra breven mer intressanta bytte vi
till getanewsletter. En förkortad pappersversion skickades ut till dem som önskar.
Årsmötet 2016 hölls den 5 april på Kollektivhuset Slottet och hade 22 deltagare.
Föreningens arbetsgrupper:
•
•

•
•
•

Butiksgruppen: Anna Wahlstedt, Lena Löfman och Birgitta Kjellin.
Inköpargruppen: Eva Holmberg, Birgitta Kjellin, Lena Löfman, Birgitta Persson,
Birgitta Pålsson, Charlotte Sollie-Brange, Kerstin Strock, Anna Wahlstedt och Elsmarie
Widegård.
Månadens vara/producent: Elsmarie Widegård, Kerstin Strock och Anna Wahlstedt.
Extern försäljning: samordnad av Maggan Eklund.
Marknadsföring: samordnad av Astrid Deppert.

Föreningen var representerad i
• Lunds kommuns styrgrupp för Fairtrade City (FTC)-arbetet
• Handelsföreningen Lund City
• Botaniska trädgårdens vänförening (Botans vänner).
• Lunds Universitets Gröna Nätverk. Detta resulterade i att Klotet finns med på deras
gratiskarta över hållbar shopping.
• Informations- och idémöte om hållbarhetsveckan 2017.
Aktiviteter för aktiva medlemmar (volontärer):
•
•
•
•
•

Fortbildning för volontärer, WFTO-grundkurs (14 jan, 21 jan och 17 feb)
Klotets födelsedag, fika i butiken, 14 personer (5 feb)
Årsmöte Fair Trade Återförsäljarna, Arboga (12 – 13 mars)
Fortbildningen Den Röda Tråden i Handelsföreningens regi (14 mars, 17 mars, 4 april,
19 april och 11 maj)
Fair Trade-mässa, Stuttgart (31 mars – 1 april)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bolagsstämma The House of Fair Trade, Göteborg (16 april)
Picknick i Botan (2 juni)
Fair Trade Forum, Göteborg (19 – 20 aug)
Öppet Hus North&South (6 sept)
Obligatorisk uppstartsträff för butiksvärdar (8, 13 och 23 sept) med fokus på arbetet i
butiken
Hjärt-lungräddning/första-hjälpen-utbildning i Länsförsäkringars regi genom
Handelsföreningen (12 sept och 10 okt)
Vandring i Söderåsens nationalpark (2 okt)
Höstfest (15 nov), styrelsen gav en översikt över föreningens ekonomi. Inköparna och
butiksgruppen informerade om praktiska detaljer inför julhandeln.
Nordic Organic Food Fair (16 – 17 nov)

Informations- och/eller försäljningsaktiviteter riktade till externa målgrupper
I butikslokalen:
• Besök av elever årskurs 6 från Vikingaskolan (4 feb)
• Besök av 8 konfirmandledare från Lessebo (8 april)
• Studiebesök av Handelsprogrammet, Vipan (13 maj)
• Kvällsöppet under Kulturnatten (17 sept)
• Fairtrade Challenge, Stora fikadagen, 42 gäster (20 okt)
• Besök av bokklubb, 8 gäster, med möjlighet att handla (4 dec)
På annan plats än butikslokalen:
• Föredrag, AstraZeneca Seniorerna (5 feb)
• Föredrag, Rotary Ideon (25 feb)
• World Fair Trade Day, Hållbarhetsfestivalen, Mejeriet (14 maj)
• Chokladprovning, Lomma Kommun (13 sept)
• Föredrag, Rotarys distriktsmöte (24 sept)
• Info och försäljning, Dalby församling (22 okt)
• Teprovning, IOGT:s studentgrupp (16 nov)
Föreningen är fortsatt aktiv på hemsidan och i sociala medier (Facebook och Instagram). Under
året har styrelsen arbetat med målgruppen turister och Klotet finns nu med i Turistkartan.
Uppbyggnad av online-försäljning har påbörjats.

2. Butiken
Föreningens hyreskontrakt för lokalen fortlöper automatiskt tre år till fram till februari 2020.
Försäljningen i butiken ökade med 10 % jämfört med 2015. Julförsäljningen blev bra och vi
fick en mycket stor order från Polhemskolan.
Årets överskott blev 69 tusen kronor.
Under 2016 har Klotet haft 41 butiksvärdar, varav 5 nytillkomna.
Butiken har haft extra söndagsöppet i maj, juni, juli och september, oftast i samband med
aktiviteter på Botan.
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Ett stort tack till alla som arbetat i butiken under det gångna året eller på andra sätt hjälpt till
i föreningens verksamhet. Ett stort tack även till övriga medlemmar som med sitt
medlemskap visat sitt stöd för Världsbutiken Klotet. Tillsammans bildar vi en förening vars
verksamhet är känd och uppskattad och som ökar den rättvisa handeln!
Vi ser nu fram emot ett framgångsrikt verksamhetsår 2017!
2017-02-28
Styrelsen för Föreningen för Världsbutiken Klotet i Lund
Hannie Petersson, Maggan Eklund, Astrid Deppert, Gunnar Kjellin, Eva Holmberg, Lena
Sandqvist och Hilla Wachtmeister Möller
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