Verksamhetsberättelse ÖRBYHUS.NU för verksamhetsåret 180101 -180930

Styrelsen hade under året följande sammansättning:
Ordförande: Malou Blomstedt
Vice ordförande: Annika Johansson
Sekreterare: Eric Bolander
Kassör: Eva Bolander
Ledamöter: Susanna Björk, Yannice Gustafsson, Ingela Gustafsson
Ersättare: Åke Fransson, Daniel Wennman, Camilla Axelsson
Föreningen har under året fått godkänt av Skattemyndigheten att ha ett brutet räkenskapsår. Året löper från 1
oktober till 30 september. Det innebär att verksamhetsåret som vi nu avslutar endast löpte under nio månader från
1 januari 2018 till 30 september 2018. Styrelsen har under året haft 7 stycken protokollförda möten, samt ett antal
informella träffar för att planlägga, genomföra samt utvärdera Örbyhusdagen 2018, samt för att starta upp
planeringsprocessen av Örbyhusdagen 2019.
Ett bra väder hjälpte till att göra Örbyhusdagen lyckad. Det är alltid svårt att exakt uppskatta antalet besökare men
mycket folk var det, inte riktigt lika många som föregående år men väldigt många.
Årets artister var:




Tuva-Lina,
Jo & Eliah
Patrik Isaksson.

Vi genomförde för första gången en Cup Cake-tävling som lockade 11 deltagare 4 i vuxen- och 7 i ungdomsklassen.
Domare var Norbert Stoll, Ida Lektonius och Pia Johansson. På nytt genomfördes ”Stjärna för en dag” med två
deltagare. Vi hoppas på en bättre uppslutning till kommande år. Sammanlagt var det 54 knallar och föreningar som
deltog med stånd under dagen, föregående år var det 48 st. Ronnie Manfredsson visade upp och lät publiken prova
på parkour under dagen inne på Vendelbadet. Old Steel Cruises visade upp sina bilar i sedvanlig ordning och
Knatteloppet gick av stapeln som brukligt är. Tierps Muy Thai lät barn och ungdomar prova på Thai-boxning vilket var
mycket uppskattat. Kvitterkvällsgänget arrangerade fem-kamp för barn på badet. Hyresgästföreningen hade en
hoppborg som roade de yngre, Fastighetsbyrån hade ansiktsmålning och Rädda Barnen fiskdamm.
Dragningen av vårt lotteri genomfördes under dagen och vi vill tacka alla lottköpare, alla som skänkt priser till
lotteriet och gratulera alla vinnare.
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Slottsrallyt genomfördes som vanligt med ett rekordartat antal ekipage, hela 55 fordon deltog. Rallyt fick en bra start
på sin arbetsgrupp som tillsammans med Åke arrangerade tävlingen. Mycket jobb lades ner på att hitta på kluriga
utmaningar vid alla kontroller.
Ett stort tack riktas till alla sponsorer, volontärer och till Vendelbadet som sedvanligt hade sin säsongspremiär denna
dag. Styrelsen vill varmt tacka Ingvar ”Igge” Persson för den stora insatsen han gjorde med försäljning av lotter inför
dagen.
Ett speciellt tack till Fredrik Pettersson och Jonas Carlström med all hjälp inför och under dagen.

Kvitterkvällar
Kommittén haft sex möten 2018.
En gemensam middag med ”debriefing” och kick-off hade vi i maj.
Tre Kvitterkvällar arrangerades där vädrets makter var med oss i år igen.
Överskottet gick till Cancer- och Barncancerfonden, 4000: - per fond.
Beslut har tagits att även 2019 arrangera tre Kvitterkvällar, i juni, juli och augusti.

Inför nästkommande år behöver föreningen ha fler frivilliga som kan ställa upp med allt från lottförsäljning till
röjning efter Örbyhusdagen. Det har kommit en förfrågan om vi kan arrangera midsommarfirande på Idrottsplatsen,
så vi söker intresserade som, under föreningens ansvar, kan hålla i ett sådant arrangemang nästa år.

Örbyhus den 10 oktober 2018
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