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Verksamhetsberättelse för år 2014
Under året har följande möten hållits:
- två styrelsemöten
- årsmöte för år 2013 hölls den 26 februari 2014
- ett 10-tal möten/besök med politiker, myndigheter, företag och föreningar
Under året har ett Nytt från Glasbyn Målerås och 18 pressmeddelanden utgivits och
lagts ut på MyNewsdesk.
Vid årets slut hade föreningen 18 företag, 4 föreningar samt 47 privatpersoner som
medlemmar.

Bidrag från Jordbruksverket/Leader Småland Sydost
Slututbetalning från 2013 har erhållits från Jordbruksverket med 22 016:--.

Bidrag till samverkande marknadsföring
Totala kostnaden för samverkande marknadsföring 2014 uppgick till 73 000:--.
Föreningen fick ett bidrag (16.500:--) från Regionförbundet. Resterande belopp
bekostas av Glasbruket, Vandrarhemmet B&B, Wärdshuset Hyttan, Mekaniska, Läder,
och Glasbyn Målerås.

Bidrag till info-tavlor
Offerter till nytt info-material och till den ny infotavla vid badplatsen är lämnade av
Målerås Mekaniska på totalt på totalt 18.440:--. Föreningen har skrivit en ansökan till
Länsstyrelsen i Kalmar om bidrag på 50% av totala kostnaden.
Jan Zethzon har erbjudit sig att ge ett ekonomiskt bidrag på 10.000:--, max 15.000 vid ev.
behov.

Bidrag till Trollstigen
Föreningen har erhållit ca 10.000:-- i bidrag från Nybro Kommun till virke och
informationsmaterial för att bygga bro och spångar till Trollstigen runt Långe göl.

Marknadsföring
Annonsering
- Glasrikets broschyr, textsida
- Banner på AB Glasrikets hemsida
- Ölandmagazinet sommar
- Nybro Extras sommarnummer
- Tidningen Cykling nr 2 och 4
- Nya Cykeltidningen nr 1
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Campingguidens hemsida
Pressrum på MyNewsdesk

Externa möten
Åke Petersson deltog i möten med Glasriketuppropet den 14 februari i Växjö och den 13
maj på Folkets Hus i Kosta samt Glasriketmiljonen den 23 januari i Orrefors.
Raymond Carlsson och Åke Petersson har deltagit i var sitt möte, Emmaboda 1
september respektive Ronneby 29 september, med Leader-Smålands och Leader
Blekinges Fokusgrupp: Attraktionskraft inför nästa Leader-period 2015-2019.
Åke Petersson har deltagit i genomförandet av utbildningen av Glasrikets natur- och
kulturguider under perioden februari - oktober.
Jan Zethzon har deltagit i Sweden by Bikes seminarium den 4 november i Stockholm
om cykelturism.

Novasol
Totalt har 7 avtal skrivits med husägare. 12 nyckelutlämningar har genomförts. Vissa
problem har uppstått i samband med utlämning av nycklar på grund av utebliven
information från Novasol. Nya kontrakt hanteras direkt mellan Jan Strömqvist och
Novasol. Föreningen har skrivit ett nytt ett-årigt testavtal gällande utlämning av nycklar
och viss service till husägare.

Cykelprojektet
Uthyrning av cyklar 2 dagar och 19 separata cykelkartor har sålts på Vandrarhemmet
B&B, Turistbyrån i Nybro och Kristallshopen i Målerås. En styre-cykelväska har sålts.
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