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Yerksam hetsberäffels * 2Al4
Verks*mhetsåret 2014-01
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Johansson
llans Ercnn**
Arna Katarina Bergsten
ThordPetsson**
Folke Schimmski
§tenFalkenström
Bess

Ordftirande

Vice ordfiirande
§ekreterare 1 jan
Sekreterare

- I I feb
1l feb-31 dec

Kassör

Ledamot
lYivecka Nsrdström-Rosdn** Ledamot
Bertil Larsson
Suppleant
Per Winberg
Suppleant
LizeueNilsson**
Suppleant

Årsstämma
Årsstiimman genomfiirde s 2AA-A2-11 i H§B Brunnsparkens kvartersgård med
3 0 niirr,arand§, rr'äJav 22 r'iikramedlemnnar.

Yerksamhct i siffror
Styrelsen har under 2014hafi. sju protokollfuda sammanträden.
Föreningen har haft 255 medlemmar.
Resulhrråikniogen visar ett överskott pbfi a87 Skr.

Yiktiga händelser undcr året
Föreningen har genoraffirt tre ak*iviteter

i Bnrnnsparkea

under det gångna

verksamhetsåret.

Yalborgsmåsso§randet glranades av bra väder och lockade drygt 1 500
besökåre. Fyrstiiimman sjöng och Olle Larsson var inbjuden som huyudtalare-

Midsomw*rfirandablev ocksåbm-turmed viidret -med musik ay HansOlof och Gillet och "Lizelles flickot''höli i dansen. Runt 1 500 besökare även
htu.

Julrna*naden lockade drygt20 utstiiliare och även vid detta arrangemailg
yar yiidrets makter på vår sida. Uppskathdngsvis 1 000 besökare kom denna
söndagseftermiddag.
Föreningen har (tillsamnans med PRO)
lokalen i Pelargangan"

fiu möjliehst

att

lyttja

den norra

En ny hemsida har konstruerats av Arne Aderup som också ar{rniaistrerar den.

Z

Gamfa handlingar fran frreningens verksamhet har lärnnats till §tadsarkivet i
Helsingborg fiir ftirvaring. Åvea handlingar sorn rör Ramlösa Helsobrurrus AB
och som skiinkts till ftireningen har lärnnats till Stadsarkrvef. I rnaterialet finns
bl a HElsobrunnens privilegiehandlingar från slutet av 170&talet med

underskrift och sigill av Gustav IIL

lnfiir jubileumsåret 2015 nåir Föreningen Rasrlösabor fi,'ller 90 beslutades att ta
frarr en almanacka fiir att marknadsfiira oss sch dra in pengar fiir såirskilda
jubileumsarrangemang. Annonsintilltema finansicrar trycket av alrnanackan så
intäkterna fifan varje sålt exemplar gfo till fiireningens verksamhel.
S§relsen tillsåtte under hösten en jubileumskonnmittd som ska planera
arrangerumgen under 2015.

R.amlösafebruari 2015
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