
Verksamhetsberättelse för Lammhults Byggnadsförening/Folkets Hus

Gällande verksamhetsåret 2020

Styrelsen

Styrelsen för Lammhults Byggnadsförening/Folkets Hus har under verksamhetsåret 2019 bestått av

Urban Blücher (ordförande), chris Jangelöv (sekreterare), Ing-Marie Andersson (kassör). Övriga

ledamöter har varit Jessica Gustavsson, Agneta Adolfsson och Daniel Hjertonsson. Suppleanter har

varit  Helga Solhäll, Carina Nilsson och Daniel Björnholm.

Årsmöte hölls den 25 mars 2020. Efter årsmötet hölls ett konstituerande styrelsemöte. Styrelsen har

därefter haft sexprotokollförda möten och ett speciellt idémöte där vi gick igenom alla antecknade

idéer från invigningen av de nya lokalerna fram till idag.

Arbetsgrupper

Biogruppen har under året träffats allt efter behov mellan styrelsemötena med uppdrag att beställa

och boka filmer samt göra programblad. Biogruppen ansvarar även för biljett- och godisförsäljning.

Verksamheten har på grund av pandemin legat nere sedan mars 2020.

Maskinistgruppen består av fyra personer som ansvarar för att ”ladda hem” och köra filmer. I

uppdraget ingår också underhåll av bioutrustning.

Lokal- och bygg -gruppen ansvarar för allmänt driftunderhåll, yttre och inre skötsel samt drift

avseende larm och inbrott.

Ordförande har förutom ordförandeskapet ansvar för hemsidan, uppdatering av densamma.

Sekreteraren har förutom traditionella sekreteraruppgifter även ansvar för bokning och uthyrning.

Bio

Inga filmer har kunnat visas sedan senaste årsmötet. Sista filmen visades 15 mars 2020.

Denna fråga las upp på Samhällsföreningens facebooksida efter sommaren:

Därefter skärptes restriktionerna ytterligare så vi beslöt att avvakta med filmvisning och andra

evenemang.

Barnteater
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Inga teaterföreställningar har kunnat ges under året.

Samarbete med Musik I Syd

I samarbete med Musik i Syd har vi ställt in en bokad konsert med Marie Bergman och Lasse Englund

vid två tillfällen. Nästa försök görs i maj 2021.

Övriga samarbeten och aktiviteter

Skolan:

● 9:ornas revy

● Förskolan planeringsdag.

Övriga:

Lammhults näringslivsförening

Barndansuppvisning inlusive repetition.

Uthyrning

En festuthyrning

Ett möte i Lammhults näringsliv vid besök av landshövdingen.

Vårdcentralen har hyrt för vaccinering.

Annonsering och Sponsring

På grund av den inställda verksamheten har vi inte annonserat. Vi har dock informerat i Lammhults

Allehanda, på Lammhult.info och på vår egen hemsida. Vi har sponsrat Lammhults Samhällsförening

genom att upplåta lokalen för årsmöte och ett styrelsemöte utan kostnad.

Hemsidan

Hemsidan har uppdaterats. Alla kommande evenemang annonseras fortlöpande och möjlighet finns

att boka och köpa biobiljetter via hemsidan.

Övrigt

Ny internetleverantör

Vi har bytt internetleverantör och har nu ett snabbare abonnemang till lägre kostnad. Det gör att vi

kan hämta filmer snabbare, anordna dataspelsträffar (LAN-party) och sända video från olika

evenemang.

Fototävling ”Lammhult by night”.

Tävlingen arrangerades i samarbete med Fritidsgården Unkan och Lammhults Samhällsförening. Det

kom in 14 bidrag och förutom de tre priserna så delades ett antal hedersomnämnanden ut. Samtliga

deltagare fick kommentarer av jurymedlemmarna från Lammhults fotoklubb.

Reparationer av bioljudet
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Vi har har ett fel på bioljudet som visar sig ibland genom att ljudet faller bort. Vi har inlett

reparationer med hjälp av firman som levererade utrustningen men är ännu osäkra på om hela

problemet är löst.
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