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Föreningen har under 2012 haft ca 100 medlemmar. 

        Styrelsen har sedan stämman 19.5 2012 haft följande 
sammansättning: 
Ordförande: Inger Örtendahl, vice ordförande Hans Mörk, sekreterare Lars 
Lönnstedt , kassör Solveig Svensson samt ledamot Thomas Andersson. 
Suppleanter har varit Ingvar Manners , Hanna T. Rhodin ,  PH Sjöblom samt 
Claes Örtendahl. 
Föreningens revisorer : Rigmor Larsson och Arne Myrbeck med Bo Lewrén 
och Ulf Blanche som suppleanter. 
Valberedning : Camilla Forsberg och Sylvia Manners. 
 
Styrelsen har under året haft 5 ordinarie sammanträden 
Förenings fastigheter har varit uthyrda under året.  
Bryggcaféet är uthyrt till Arholma Nord till maj 2014. En upprustning av 
bryggcaféet har genomförts. 
2012 firade vi vårt 100-års jubileum med olika extraerbjudanden. En 
specialkalender som gav en historik kring affären såldes. I juni bjöd föreningen 
medlemmar och samarbetspartners på en lunch. Den 4 augusti var det 
födelsedagsfirande för alla. Ekologiska grönsaker, souvenirer, musik, barnlekar 
och en grilltallrik gjorde dagen till en lyckad fest. Ett besök av handlaren 
Törnblom var ett uppskattat inslag. 
Under hösten utökades öppettiderna måndag och onsdag till 14.00. Detta är ett 
önskemål från kunder och därmed menar styrelsen att vi hanterat de synpunkter 
som framkom vid den marknadsundersökning som gjordes 2011. 
I synnerhet under låg- och mellansäsong har varusortimentet förbättrats. Detta 
tillsammans med affärskaféet uppskattas av kunderna. 
Under högsäsong har vi större möjligheter att bredda sortimentet och många 
bidrar genom att leverera närproducerade varor. Sommarens osthelg var ett 
uppskattat inslag och har blivit lite av en tradition. 
Under sommaren hade vi möjlighet att lämna dagskassa och få växel med stöd 
av länsstyrelsen . 
 
Butiksföreståndare Lena Bolin har verksamt bidragit till ett gott resultat under 
2012. Medlemmar har under året, utan ersättning, utfört diverse 
arbetsuppgifter. 
Föreningens resultat beror till stor del på frivilliga insatser. 
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