
Föreningen Världsbutiken Amos, Arboga 

Verksamhetsberättelse för 2019 

_______________________________________________________________________ 

 

Styrelsen har under året bestått av 7 ledamöter och 5 suppleanter med följande arbetsfördelning: 

Ordförande   Eva Petri 

Vice ordförande, web  Anders Holmberg 

Kassör  Kerstin Berggren, (Ida Heinrichs och Wivi Blomqvist bokförare) 

Sekreterare  Sigrid Flodman 

Vice sekreterare Ida Hinrichs 

Bodvärdsansvariga Marina Jernmark Johansson, Wivi Blomqvist 

Inköpare, skyltning Eva Aldén Luthman, Gunilla Lundgren, Lena Österlund, Ida Hinrichs 

Ungdomar, utbildning Johan Linnman  

Suppleant  Elisabeth Isaksson 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft nio protokollförda sammanträden och flera arbetsmöten. 

Föreningen hade 74 betalande medlemmar, en liten ökning jämfört med 2018 då vi var 71 

medlemmar. 

Världsbutikens omsättning uppgick till 106 174kr, en glädjande ökning jämfört med förra årets  

97 821 kr. Till detta bidrog som vanligt sommarförsäljningen i Trefaldighetskyrkan (ca 28 700kr), men 

också en god försäljning till jul med en omsättning i december om drygt 28 tkr jämfört med förra 

årets ca 12 tkr. Förklaringar finns säkert många, men vi tror att både skyltning och vårt sortiment av 

leksaker var extra lockande i år.  

Jubileum! 
2019 var det 40 år sedan Ulandsboden Amos för första gången bjöd in till lördagsfika med 

Tanzaniakaffe och försäljning av solidariskt inhandlade varor. Då höll vi till på Nygatan i Arboga. Nu 

finns vi på Kapellgatan 8, och har blivit Sveriges äldsta nu levande förening för alternativ handel/fair 

trade. Huvudsyftet med föreningen är detsamma, att genom rättvis handel på olika sätt stödja 

producenter i utvecklingsländer. 

Lördagen den 11 maj bjöd vi in gamla och nya Amosmedlemmar till Trefaldighetsgården för att fira. 

Det blev mycket nostalgi förstås, men Nicolas Berglund från North & South hjälpte oss hålla fokus på 

framtiden. Och ja, så var det tårtbuffén! 

 

Verksamhet 
Butiken har hållits öppen onsdag kl. 11.30-13.00, torsdag, fredag 15.00-17.00 och lördag 11.00-14.00. 

Sommarförsäljning i Trefaldighetskyrkan 24 juni-12 augusti. 

Vi har haft extraöppet i samband med bland annat fairtrade kampanjerna i maj och oktober och före 

julhelgen.  

Amos har deltagit med försäljning vid olika evenemang, som till exempel medeltidsdagarna, 

Jädersbruksdagarna, Medåkers marknad, Götlundabygdens dag, julmarknaden i Frövifors, Kanalens 

dag, med flera. 



Styrelsen har fått besök av Mia Lundqvist från Leader Mälardalen för att få information om 

möjligheter att beviljas EU-bidrag till Amos verksamhet. 

Föreningen ansökte och beviljades trivselbidrag av Arboga kommun för utställning i april 2020 av 

tingatinga tavlor från Tanzania i bibliotekets galleri. 

Under många år har Amos sålt linnetextilier från ett vävprojekt i Plunge, Litauen, som bland annat 

drivits av föreningen Vänner emellan i Boxholm. Denna verksamhet har tyvärr upphört under hösten.   

The House of Fair Trade som tvingades lägga ner sin verksamhet förra året, har däremot återuppstått 

med lite annat sortiment under namnet Divine. 

 

Fair Trade Återförsäljarna 
Fem medlemmar från styrelsen deltog i Fair Trade Återförsäljarnas årsmöte i Hallsberg 29–30 mars 

2019. En stor del av mötet ägnades åt diskussioner kring föreningens stadgar som reglerar hur stor 

procent av de varor som säljs i världsbutikerna ska vara Fairtrade märkt. Nuvarande 80%, eller som 

föreslagits 60% av totala omsättningen (övriga 40 % ekologiskt, närproducerat, hållbart etc.) 

En stor del av det välbesökta medlemsmötet i Uppsala 13 oktober ägnades också åt att diskutera 

denna fråga. 

Med anledning av Amos 40-årsjubileum publicerade organisationen en trevlig artikel om vår 

mångåriga verksamhet. 

 

Det var året som gick  

Vi tackar alla, medlemmar och andra, som på olika sätt bidrar till att driva föreningen vidare! Behovet 

av alternativ handel/rättvis handel/hållbar handel/fair trade… har tyvärr inte minskat på de 40 år 

som vår förening verkat. Så nu laddar vi för 2020! 

För styrelsen för Föreningen Världsbutiken Amos 

Arboga 9 mars 2020 

 

 

Eva Petri, ordförande 

 

 

 

 

  

 


