Verksamhetsberättelse för Österlenrosor 2021
Covid-19 raserade planerna för vår verksamhet även 2021, åtminstone första hälften. Alla
skulle vaccineras och detta prioriterades. Årsmötet fastställde styrelsens förslag om att
låta medlemsavgiften för 2020 även gälla för 2021. De som redan hade betalat avgiften
har fått den framflyttad till 2022. Nyhet för året var också att föreningen skaffade ett zoomkonto, vilket gjorde att vi kunde ha årsmötet digitalt, liksom en del styrelsemöten. Ytterligare en nyhet var att Österlenrosor lyste upp Rosentorget i Simrishamn under invigningen av
Österlen lyser. Föreningen deltog också i ett Teamsmöte anordnat av Simrishamns kommun, Kultur- och Fritidsförvaltningen, där man informerade om bidragsregler.

Medlemsmöten
25 april hade vi årsmötet fysiskt på plats i Folkhemmet, Östra Hoby samt på Zoom.
26 september Kajsa Sjaunja höll en intressant föreläsning om Bokashi och Effektiva Mikroorganismer.
10 oktober Rotskottsuppgrävning
24 oktober Agneta Ullenius om Austinrosor: Med blick för bärnstensfärgade rosor, som
lockade många besökare.
21 november Anna M Hansson Annas favoriter i bild, som också lockade många trogna
medlemmar.

Rosfest
Rosfesten blev 2021 ett lite mindre evenemang. 2 juli korades Årets ros, Agatha, Österlenros nr 1, i trädgården till Österlens museum. Tina Johansson Günther var den första som
tog kontakt med Mia Gröndahl och ville visa rosen hon hade i trädgården, vilket styrelsen
fann värt att premiera.
Visningar av trädgårdar och andra aktiviteter 2-5 juli. Dessutom ytterligare en visning helgen efter hos Kristina och Bengt Landahl. Ett uppskattat evenemang i dessa tider, eftersom det är utomhusaktivitet.

Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft 10 protokollförda möten, varav en del på zoom: 25/3 zoom,
20/4 zoom, 25/4 årsmöte och konstituerande, 5/5 på Österlens museum, 19/5, 31/5, 7/6,
14/6, 5/10 och 24/10. Dessutom arbetsmöten och icke protokollförda möten, samt en hel
del mail och telefonsamtal som inte protokollförts. Följande personer har ingått i styrelsen:
Else Olsson (ordf)
Ingela Persson (v.ordf)
Kalle Blomberg (sek.)
Annalena Maurin (ledamot)
Anne Henricson (ledamot)
Carina Olsson (suppl.)
Boel Marie Larsson (suppl.)
Lena Pira (suppl.)
Lennart Söderlund (suppl.)
Ingvar Persson (adjung. kassör)

