Verksamhetsberättelse 2019
Styrelsen
Styrelsen för föreningen Fåfängans verksamhetsår 2019 har bestått av
ordförande Kenneth Bodin, kassör Marie Anstadius samt ledamöterna
Magdalena Denoch, Monica Ceesay, Jonatan Blixt, Mariela Perez, Anders Ericson,
Tanja Lokamo och Marja Fiander. Styrelsen har efter årsmötet haft tio
styrelsemöten (inkl. konstituerande) fram till dagens årsmöte.
Evenemang och scenprogram
Inför 2019 års evenemangssäsong tillsattes som vanligt en programgrupp, som
under våren träffades, för att sätta ihop sommarens scenprogram, utifrån de
förfrågningar som kommit in från artister, de förslag som kommit in från
medlemmar och idéer som spånats fram under programgruppens möten.
Säsongen inleddes, traditionsenligt, med valborgsfirande. Efter att ha hållit nära
kontakt med Räddningstjänst beslutade vi i sista stund att inte ha någon
valborgsbrasa under firandet, eftersom brandrisken bedömdes vara alltför stor.
Under sommaren har vi haft en stor mängd artistframträdanden, med målet att
bjuda på ett så brett och färgrikt utbud som möjligt. Föreningens medlemmar har
turats om att ansvara för arrangemangen; innefattande planering, bemanning och
marknadsföring.
Nytt för i år var evenemanget ”Den förtrollade trädgården”; en sagovandring för
barn 3 – 10 år, med aktiviteter och spännande upptäckter. Det vi framför allt
lyckats uppnå med detta är att vi har haft ett evenemang, mitt på dagen under
högsommaren, som skapat liv och rörelse på området. ”Den förtrollade
trädgården” har gjort i samarbete med Ingela Ljung Event och Media och är något
vi planerar att fortsätta med under kommande sommar.
Traditionsenligt avslutade vi vårt evenemangsår med en höstmarknad i
samverkan med Mikaeliskolan. Den hölls söndagen efter mickelsmäss (den 29
september) och bjöd på uppträdanden, ponnyridning och försäljning av
närproducerade varor. Det blev i år ett välbesökt och väldigt uppskattat
evenemang av både försäljare och besökare.
Annat som hänt under året är att vi har investerat en del av förra årets överskott i
en ny hemsida som styrelsen själv kan uppdatera samt ett nytt
biljettförsäljningssystem. Vi har också satsat i på fler Facebookannonser.
Sida 1 av 3

Förteckning över 2019 års evenemang med antal besökare:
30/4 Valborg – Tistel och tal av Lars Borg
31/5 Eric Palmqwist
15/6 I'm Kingfisher
26/6 – 27/7 Den förtrollade trädgården
29/6 Mattias Nordkvist
30/6 Leif Brixmark
17/7 Maia Hirasawa
19/7 Pwned by Gravity
21/7 Frankenstina och Dolly
22/7 Hejdå Människa
26/7 Bror Gunnar Jansson
27/7 Viktor Olsson/Jonathan Fröberg
9/8 Nya Friska Tage
10/8 Trio Mirsidrü
15/8 Taube i våra hjärtan
16/8 Från Klamydia till inkontinens
18/8 Långbacka/Willemark/Rydberg
23/8 Det skvallrande hjärtat
24/8 Dimpker Brothers & Anette Kumlin
25/8 Musikkollektivet Tistel
29/9 Höstmarknaden
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* Uppskattad siffra
Trädgård
Under verksamhetsåret 2019 har trädgården fått rejält uppsving, mycket tack
vare att Anders Ericson och Tanja Lokamo har styrt upp och tagit initiativ till hur
Fåfängans buskar, blommor och andra växter ska skötas på bästa sätt.
Vi har också haft trädgårdssöndagar, då man som medlem har haft möjlighet att
komma och pyssla och pota i rabatterna. Det inte fullt så stekheta vädret har
också gjort att odlingarna har klarat sig bättre.
Bygg & fix
Styrelsen tog under våren beslutet att fördela ca 40 000 av förra årets överskott
på att bland annat investera i förbättringar i trädgården och scenområdet. Under
våren har vi byggt ett ljudteknikerbås i trä, så att vi ska kunna skydda den
tekniska utrustningen (och ljudteknikern) så bra som möjligt, under evenemang i
hällregn. Det nya träbåset smälter bättre in i den idylliska miljön.
Vi har investerat i sex stycken nya, bekvämare bänkar på publikplats och en ny
grind till ingången vid caféet.
Med anledning av det flertal inbrott och inbrottsförsök som gjorts hos oss, har vi
fått hjälp av kommunen att installera strålkastare som ska lysa upp platsen
nattetid och en bättre låsanordning med balk till logetorpet; där vi hade inbrott i
början av säsongen.
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Caféverksamheten
Fåfängans trädgårdscafé har även i år skötts av Hellmanska Gården Café AB.
Samarbetet har varit mycket gott och det kommer att fortsätta under säsongen
2020.
Kurser och workshops
Här saknar vi exakta besökssiffror, då det har varit externa arrangörer som
arrangerat, men alla har meddelat att de varit nöjda med uppslutningen.
Musikworkshop - Under två dagar har Nyköpings alla barn och unga helt gratis
kunnat prova på olika instrument och digitala musikverktyg under ledning av
Jacob Wintzell och Tomas Lenninger.
Konstkollo Fåfängan har även i år haft ett samarbete med Bryggeriets konstkollo,
som arrangerats för barn och ungdomar på Bryggeriet under två sommarveckor.
Morgonyoga - Susanne Sawander har lett pass i Viryayoga under fyra
helgmorgnar i juni och augusti.
Medlemmarnas Fåfängan
Som uppstart och avslutning av säsongen anordnade vi två grilleftermiddagar i
trädgården för våra medlemmar. Vi har under säsongen skickat ut ett antal
nyhetsbrev till våra medlemmar, med information om kommande aktiviteter.
Vi erbjuder också våra 200-kronorsmedlemmar 30 kr rabatt på i princip alla
scenprogram.
Ekonomi
Styrelsen föreslår att årets underskott på 43 304 kronor tillsammans med
balanserat resultat, totalt 38 993 kronor, balanseras i ny räkning. Se bilaga
Årsredovisning för Fåfängan 2019.
Kulturföreningen Fåfängans styrelse 2019
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