Verksamhetsberättelse för Föreningen för Världsbutiken Klotet i Lund
Verksamhetsåret 2018 (sammanfattning)
Det har varit ett år med många och skiftande medlemsaktiviteter. Nya arbetsgrupper har bildats,
och flera nya volontärer har kunnat engageras i Klotets verksamhet. 2018 har varit ytterligare ett
år med minskad försäljning, dock har minskningen inte varit lika stor.

Föreningsverksamhet
Medlemskap
År 2018 hade föreningen 117 medlemmar, varav 16 familje-, 4 student- och 4 organisationsmedlemskap. Fyra medlemsbrev skickades ut digitalt, de som önskade fick en förkortad pappersversion. Tre ”Klottret” skickades, dvs informationsbrev enbart riktade till volontärer.
Föreningens arbetsgrupper
•

Butiksgruppen

•

Inköpargruppen

•

Extern försäljning/aktiviteter

•

Företagspresentgruppen

•

Gruppen för sociala medier/webbutiken

•

Trivselkommittén

•

Medlemsansvarig

Föreningen var representerad i
•

Lunds kommuns styrgrupp för Fairtrade City

•

Handelsföreningen Lund City

•

Botaniska trädgårdens vänförening (organisationsmedlemskap)

Aktiviteter med och för volontärer
• Formexmässa, Stockholm (19 januari)
• Klotets 35-årsdag, lördagsfika för både volontärer och stödmedlemmar (3 februari)
• Théutbildning (13 februari)
• Årsmöte Fair Trade Återförsäljarna (OFTÅ), Trollhättan (17-18 mars)
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• Föredrag i Domkyrkoforum (S:t Peters kloster, Domkyrkan och Allhelgonakyrkan (19 mars)
• Tvådagarskurs i WFTO (World Fair Trade Organization) och Fairtrade (17 och 25 april)
• Möte i Helsingborgs världsbutik med representant från North & South (4 maj)
• Besök hos House of Fair Trade i Västra Frölunda (24 maj)
• Picknick i Botan (7 juni)
• Fair Trade Forum i Helsingborg (3-5 augusti)
• Formexmässa, Stockholm (21-24 augusti)
• Studie-och inköpsresa till Süd-Nord-Kontor (SNK) i Hamburg (6 september)
• Vandring från Dalby genom Trollskogen till Torna Hällestad (19 september)
• Obligatorisk uppstartsträff för butiksvärdar (20, 26 september och 2 oktober)
• Regionmöte i Ystad för Fair Trade återförsäljare i södra Sverige (21 oktober)
• Handelsföreningens höstmöte (25 oktober)
• OFTÅ-konferens ”Trade Fair - Live Fair” i Göteborg (26 oktober)
• Branschmässan Nordic Organic Food i Malmö (14 - 15 november)
• Höstfest på Slottet (27 november)
Handelsföreningens i Lund sponsrade Anna Wahlstedts resa till utbildning i Stockholm i maj
samt resan till Formexmässan i Stockholm 21-24 augusti för 3 personer.

Informations- och/eller försäljningsaktiviteter riktade till externa målgrupper
I och utanför butikslokalen:
•

Besök från Helsingborgs världsbutik (24 april)

•

Försäljning av korgar utanför butiken med blommor från Botan (”Vårhelg” 27-28 april)

•

World Fairtrade Challenge (7-9 maj)

•

World Fair Trade Day med minifrågesport om Klotet och rättvis handel (12 maj)

•

Besök från Laholms Fair Trade Shop (10 juli)

•

Besök av U-landsforeningen Svalerne i Köpenhamn (20 augusti)

•

Söndagsöppethållande med kaffe i samband med Botans orkidéutställning

•

Chokladprovning under Kulturnatten med extra öppet (15 september)

•

Fairtrades höstkampanj ve 41 och 42, provsmakning av thésorter under (8 -21 oktober)

•

På skyltsöndagen bjöds kunder på kaffe och kaka (2 december)
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På annan plats än i och utanför butikslokalen:
•

Fairtrade-eventet Fashion Revolution Day under Hållbarhetsveckan i Lunds kommuns och
universitetets regi. Representanter för Klotet deltog med presentation och informationsbord relaterat till bomull/textil (24 april)

•

Föredrag på Möllegården i Åkarp om Fair Trade (11 oktober)

•

Klotets kassaförvaltare deltog i julfika med Klotets bostadsrättsförening (9 december)

•

I samband med att Musikhjälpen ägde rum i Lund den 10 -16 december erbjöd även Klotet
aktiviteten ”Runda upp”, där kunder kunde avrunda sina köpbetalningar uppåt.

Aktiviteten på annan plats än i/utanför butikslokalen har liksom 2017 varit låg. Istället prioriterades bemanningen i butiken och webbutiken. Vi fortsätter vara aktiva på Facebook och Instagram.
HSB bobutik skyltade med hantverk från Klotet i sitt skyltfönster i Lund. Genom sponsring av
Bleckhornens julkonsert, fick Klotet konsertbiljetter och annonsplats i konsertprogrammet.

Butiken och webbutiken
Världsbutiken Klotet har en mycket bra ekonomisk ställning. Trots att försäljningen gick ner, så
räckte överskottet precis till alla utgifter.
Webbutiken har 2018 haft sitt första kompletta försäljningsår. Omsättningen var 61.000 kr exkl
moms. Sortimentet omfattade drygt 600 produkter.
Andra inkomster var ej inlösta presentkort som utställdes för två år sedan, medlemsavgifter och
ökning av varulagret. På uppkommen vinst betalas skatt. År 2018 blev bokförd vinst 52.000 kronor.

Övrigt:
Klotet deltog i möte med politiker ang kommunens planer att Lund skulle lämna Fairtrade Cityrörelsen.
Den nya dataskyddsförordningen GDPR inom EU (sedan 25 maj) föranledde ett förtydligande om
vår hantering av personuppgifter och upprättandet av en förteckning över de personregister som
förekommer inom vår förening. Styrelsens bedömning är att vi uppfyller kraven.
Ett stort tack till alla som har arbetat i butiken och arbetsgrupperna under det gångna året eller på
annat sätt deltagit i Klotets verksamhet. Ett stort tack även till övriga medlemmar som med sitt
medlemskap visat sitt stöd. Tillsammans bildar vi en förening vars verksamhet är känd och uppskattad och som ökar den rättvisa handeln!
2019 - 02 - 26
Styrelsen för Föreningen för Världsbutiken Klotet i Lund
Hilla Wachtmeister Möller, Eva Holmberg, Gunnar Kjellin, Lena Stenson, Christina Ernholdt och
Hanne Jensen
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