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Verksamhetsberättelse 2017
Föreningen har under verksamhetsåret 2017 haft 237 medlemmar varav 156
aktiva som betalat medlemsavgift för året. Betald medlemsavgift ger
medlemmarna rättigheten att handla i butiken, att göra inbetalningar i
förskott för att kunna handla utanför bemannade öppettider och disponera
personlig nyckelbricka för lokalen. Aktiva medlemmar gör också en
arbetsinsats på 4 timmar i månaden genom att vara delaktiga i föreningens
olika arbetsgrupper. Under verksamhetsåret har även medlemmar i KKV
handlat mot 10 % påslag på butikspriset. Av Gerlesborgsskolans elever har
16 utnyttjat möjligheten att handla mot en avgift på 100 kronor per läsår.
Arbetsuppgiften fördelas efter medlemmens önskemål och föreningens behov
av gruppen för arbetsorganisation och introduktion. I regel utförs
arbetsuppgiften i grupp som bidrar till gemenskap och förbättring av
rutinerna. Det finns också medlemmar som gör punktinsatser vid behov.
Bottnafjordens Inköpsförening har en stabil ekonomi och redovisar för 2017
en vinst på 9 928 kronor. Resultatet för 2017 i jämförelse med 2016:

försäljning livs
övrigt
medlemsavgift
bidrag
svinn

2017
426 051 kronor
56 152 kronor
30 350 kronor
7 266 kronor
19 184 kronor = 4%

2016
404 881 kronor
35 131 kronor
31 150 kronor
18 488 kronor
25 690 kronor = 6%

Efter en tillfällig minskning av försäljningen år 2016 ökade försäljningen år
2017. Dessvärre har svinnet, som år 2015 låg på 0,3%, inte minskat i den
utsträckningen som vi hoppades. Styrelsen har under verksamhetsåret
genomfört flera åtgärdar för att vända trenden. Till exempel har alla
nyckelbrickor varit avaktiverade under sommaren och butiken haft
bemannade öppettider – en åtgärd som resulterade i många uppskattade
möten. Styrelsen har också intensiverat dialogen med arbetsgrupperna i
syfte att förbättra rutinerna. Detta arbete kommer att fortgå under 2018.
Under verksamhetsåret har grönsaker sålda i butiken varit befriade från
påslag som för övriga varor ligger på 8% innan moms.

Bottnafjordens inköpsförening - Verksamhetsberättelse 2017

Föreningen har köpt in och sålt varor från följande leverantörer:
Biodynamiska Produkter (grossist)
BioFood (grossist)
Bärby Östergård (rapsolja)
Djupedals Gård (ägg)
GetRaw (bars)
Jord och Frihet (olivolja från Palestina)
Lumipak (oljeljus)
Marcus Nordgren (lokalt producerade favabönor)
Nasseröds Bigårdar (honung)
Pack o Plock (kontorsmaterial)
PH-Balans (te, nyponpulver etc.)
Sackeus (choklad, kaffe)
Solsyran (syrade grönsaker)
Stenliden Trädgård (grönsaker)
Matti Turpeinen (grönsaker)
Växbo Lin (textil)
Yllene Norgård (grönsaker)
Yngve Johansson/Tina Ehn (grönsaker)
Väget ut! Branneby (grönsaker)
Styrelsen har under 2017 haft en fortlöpande diskussion om föreningens
storlek och medlemsantal. Föreningen tar in nya medlemmar som har
deltagit i ett introduktionsmöte, betalt medlemsinsats och årsavgift samt fått
en arbetsuppgift. Vi är många medlemmar och behöver hjälpas åt så att nya
kan känna sig välkomna och bli trygga i rutinerna. Bottnafjordens
inköpsförening är också en viktig aktör för lokal utveckling och har genom
åren varit delaktig i många initiativ och projekt. Vår hyresvärd G 2:1 där
inköpsföreningen har en andel, har startat förberedelserna för nybyggnation,
fantastiskt roligt och ett viktigt steg mot en långsiktig utveckling av platsen.
Föreningen har under året haft flera uppskattade marknader som synliggör
både för oss själva och för andra vilka vi är. Även Café Oliva är en viktig
mötesplats som ger alla medlemmarna möjligheter till att ta egna initiativ
genom att boka in sig som cafévärd för en helg, bjuda in till Pub eller
gemensam aktivitet på torsdag kväll. Olivia är också platsen där Café
Existens äger rum. Styrelsen har tillsammans med KKV och G 2:1
förhandlat om en öppningsbar dörr till korridoren mot inköpsföreningen för
att stärka caféets roll som mötesplats. Arbetet kommer sätta igång efter
sommaren.
Inför 20-årsjubilieum år 2020 ska föreningens utveckling dokumenteras i en
bok.
Skärholmen den 09 april 2018För styrelsen:

Joanna Schroeder, ordf.

