Verksamhetsberättelse Båstadsstyrelsen 2018
Lokalavdelningen för Båstadsträffen som på våren bestod av följande personer:
Terese Cederlöf ordförande, Andrea Gullrös sekreterare Eva Benner, ledamot
(webbmoster) , Alexandra Fredenhoff ledamot, Ulla Hansen, ledamot (Danmark)
har följande att rapportera.
Under året har styrelsen haft 14 planeringsmöten via skype.
2018 innehöll traditionsenligt två träffar. Vårträffen hölls 10-13 maj 2018, och
höstträffen hölls till den 30 augusti – 2 september 2018

Vårträffen på Pensionat Enehall:
Antal deltagare: Vårträffen som mest var vi 72 st under fredagen, 31 icke FPES
medlemmar betalade träffavgift. Antal medlemmar i FPES som deltog 17.
Träffaktiviteter:
-Utflykter till Båstad och omnejd.
-Introduktion till nya deltagare/medlemmar
-Besök av Zabella & Friends och Carl M. Lundh.
-Eva Benner höll en välbesökt workshop med temat “Transfrågor”
-Erland Törngren från kammarkollegiet informerade om ersättning till tvångssteriliserade
Transsexuella.
-Underhållning och dans med Staffan & Lena samt talanger från träffdeltagarna.
Musiktema Sven Ingvars.
-Årsmöte lördag
-Lördagens Tema var ” Glitter och glamour ".

Höstträffen på Pensionat Enehall:
Antal deltagare:Höstträffen som mest var vi 62 st under fredagen : 19 icke FPES
medlemmar betalade träffavgift. Antal medlemmar i FPES som deltog 33
Träffaktiviteter:
-Utflykter till Båstad och omnejd.
-Introduktion till nya deltagare/medlemmar
-Karaoki
-Besök av Zabella & Friends och Carl M. Lundh.
-Merisol berättade och läste ur sin nya bok inför en stor skara intresserade.
-Eva Benner höll en välbesökt workshop med temat “Transfrågor”
-Underhållning och dans med Staffan & Lena samt talanger från träffdeltagarna.
-Vi hade Tennisturnering på centercourten
-Vi hade minigolftävling på Båstad camping
-Lördagens Tema var ” drag ".
-Medlemsmöte Lördag.
-Vi hade under träffen besök av Johan & Hanna som skall skriva ett reportage om träffen
och hur vi har det som transpersoner.

Ekonomi: Båstadsträffen har enligt våra beräkningar för 2018 kostat
Vårträffen: 8760.-, Höstträffen: 9979:Sammanlagt: 18739:-

Styrelsen har varit oförändrad under 2018.
Med vänlig hälsning

Terese Cederlöf
Ordförande på Båstadsstyrelsens vägnar

