Verksamhetsberättelse

Tillsammans är vi starka

Vid årsmötet 2015 delades SD Höglandet, Sävsjö och Aneby bildade
egna föreningar.
Antal medlemmar uppgår till ca 100 vid årets slut.
Vi har haft 10 protokollförda styrelsemöten.
Kassören i föreningen skickades på en utbildning för kassörer.
Vi har haft informationsmöten som distriktet har anordnat.
Vi var på Eksjö marknad och delade ut flygblad och det var en hel
del folk som kom fram och pratade med oss både positivt och
negativt.
Vi har även haft tre kvinnor på utbildning och representerat vid
årsmöte för SD Kvinnor.

Vi har även haft reklam på Eksjö och Vetlanda torg angående upprop
för folkomröstning som Riks gick ut med.
Det har bildats ett nytt ungdomsförbund.

Inkomsterna under det gångna året har bestått av partistödet från
kommunerna. Vi har fonderat en summa pengar till kommande
valrörelse.
För föreningens ekonomi i övrigt hänvisas till kassörens ekonomiska
rapport samt revisionsberättelsen.
Under det gångna året har vi haft några medlems träffar med varierat
medlemsantal.
Under sommaren har vi haft några grillkvällar för medlemmar, och

Distriktet bjöd medlemmar på en utflyktsdag på Sommen med Boxholm II
Det blev en underbar dag i strålande sol och mycket trevlig
gemenskap.
Under hösten har vi varit i Björköby med både medlems och
styrelsemöte.

Kommunpolitikerna har fått mera inblick i kommunerna och det innebär
att det går åt rätt håll.
För att avsluta 2015 hade vi öppet hus med kaffe och lussekatter i
vår nya lokal i källarplanen i gamla polishuset Mejerigatan 3.

Vi hoppas och tror att 2016 blir ett ännu bättre år. Samt att vi
hjälps åt så att medlemsantalet ökar.
Jag hoppas att alla medlemmar vill och kan hjälpa oss att föra fram
Sverigedemokraterna som det ända rätta alternativet till att få
Sverige att hitta sin ryggrad igen.
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