
YALLA SJÖBOS VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 
 
Föreningens verksamhet har varit vilande och YS har inte haft några anställda. Styrelsens arbete har 
fokuserat på att bevaka finansiering och nya möjligheter att utveckla verksamheten. Förutsättningarna för 
det har försvårats av rådande pandemi. Verksamhetens inventarier har under första halvåret flyttats till lager 
respektive sålts. 
 

STYRELSE 
I föreningsstyrelsen med arbetsgivaransvar sitter Anna Broström, Christina Arvidsson, Kristina Strömbeck, 
Helena Kurki och Emilia Holkeri Bring. Denna styrelse hade totalt fyra protokollförda möten under året.  
 

ANSTÄLLNINGAR  
Föreningen har inte haft några anställda under året. Därför sades arbetsgivarregistrering upp hos 
Skatteverket den 12 november 2020.  
 

LOKAL  
Vi flyttade ut ur Folkets hus och park och hyreskontraktet sas upp vid årsskiftet 2019/2020. Inventarier 
flyttades till lager i vindslokal i privatbostad och i annan lokal i Öved.  
 

EXTERN KOMMUNIKATION  
På hemsidan (www.yallasjobo.se) har vi kommunicerat att verksamheten vilar. Vi har haft lite eller ingen 
aktivitet på Facebook (Yalla Sjöbo) och Instagram (Yalla Sjöbo) under året. 
 

SAMARBETE OCH SAMVERKAN 
Vi har under året haft kontakt med Yalla Trappan, Yalla Lund samt lokalt näringsliv om möjligheter till 
samverkan om Yalla Stad och Land (ett möjligt framtida projekt). Vi har även varit i kontakt med Ystads 
kommun. Vi är fortfarande en del i samverkansgrupp för integration i Sjöbo kommun som Svenska kyrkan är 
sammankallande för, men vi deltog inte i det enda möte, i november, som varit möjligt under året på grund 
av pandemin. 
 

Våra återförsäljare under 2019 har hört av sig och visat intresse för/efterfrågat våra produkter: Torna 
Hällestad lanthandel, Havängsbodarna i Kivik samt Gourmet Hörnan i Ystad, samt Glashyttans Orangerie 
utanför Sjöbo. Även REKO-ringen i Sjöbo har uttryckt förhoppning att vi kommer tillbaka. 
 

VERKSAMHET 
Vi höll en matlagningskurs den 8 februari, vilken bokades september 2019. Vi har överlåtit kund till privat 
catering vid två tillfällen. Arbetet med att flytta inventarier till lager, och att sälja av, har gjorts ideellt av 
Anna och Christina. Vi har lånat ut två symaskiner, till CB International respektive Asil Read. 
 

EKONOMI 
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ÅRSBOKSLUT Yalla Sjöbo 802500-1309

balansräkning bank kassa skattekontot fordringar långfr. skuld kortfr. skuld
2020-12-31 7 832 kr 937 kr 4 115 kr 507 kr -55 000 kr -4 115 kr

nettoomsättning försäljn 2016 försäljn 2017 försäljn 2018 försäljn 2019 försäljn 2020
48 696 kr 117 554 kr 128 170 kr 216 060 kr 30 602 kr

resultaträkning resultat 2016 resultat 2017 resultat 2018 resultat 2019 resultat 2020 ackumulerat

intäkter 150 337 kr 926 415 kr 1 344 105 kr 673 236 kr 41 152 kr
kostnader -116 612 kr -935 430 kr -1 298 607 kr -818 657 kr -15 125 kr
total 33 725 kr -9 015 kr 45 498 kr -145 424 kr 26 027 kr -49 189 kr


