Verksamhetsberättelse 2015
Senaste revidering 2016-03-20

Styrelsen för Hela Sverige ska leva Sandviken (organisationsnummer: 06802439-0513) får
härmed lämna följande redogörelse för verksamhetsåret 2015.

Styrelse
Styrelsen har under året bestått av:
Annelie Våhlin, ordförande, vald vid årsmöte 2014 för en mandatperiod på 2 år.
Olle Thåström, kassör och webbansvarig, vald vid årsmöte 2015 för en mandatperiod på
2 år.
Gudrun Strömstedt, ledamot, vald vid årsmöte 2015 för en mandatperiod på 2 år.
Stefan Hedlund och Ingrid Blank, ledamöter valda vid 2015 för en mandatperiod av 1 år.
Styrelsen har genomfört 9 protokollförda styrelsemöten under 2015 samt 2 möten under
2016 fram till årsmötet. Kenneth Nyberg har deltagit vid några av dessa möten.

Medlemmar
Föreningen har vid utgången av verksamhetsåret 33 registrerade organisationer inom Sandvikens kommun, en ökning med 2 under året.
Styrelsen arbetar för att få flera medlemsföreningar för att stärka föreningens auktoritet i gemensamma landsbygdsfrågor i Sandvikens kommun.

Ekonomi
Föreningen har god ekonomi beroende på tidigare intäkter men har under 2015 haft mindre
belopp i intäkter som deltagaravgifter vid evenemang, studiebesök och PR-kurs, totalt
4 312 kr.
Föreningens kostnader hänför sig i huvudsak till arvode och utlägg för evenemang med Sara
Bäckmo, som höll en föreläsning om odling för självhushållning, samt för studiebesök och
PR-kurs och informationsbroschyr. Vidare har vi kostnader för bank och webbhotell.
Resultatet för perioden 2015-01-01 – 2015-12-31 visar ett underskott på 36 886 kr, varav
12 450 kr är projektbidrag som delats ut till medlemsföreningarna. Beslut om projektbidrag till
Årsunda Viking har tagits men projektet har inte hunnit starta under 2015.
Styrelsen föreslår att underskottet balanseras i ny räkning.
Tillgångarna uppgår till 340 091 kr som är placerade på bankkonton. Vid årsskiftet fanns
skulder på 3 545 kr vilket avser skuld till kassören för kontantutlägg och för reseräkningar.
Redovisningen av ekonomin i detalj framgår av separat balans- och resultaträkning.
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Verksamhet
Styrelsen har inriktat sitt arbete på att hålla kontakt med medlemsföreningarna för att få
bättre information om vad kommunbygderådet kan bistå med och arbeta för.
Som ett resultat av tidigare kontakter ordnades ett studiebesök till Järnboås, en bygd som
lyckats väl med sin lokala utveckling. En PR-kurs anordnades med hjälp av ABF med mycket
intressant genomgång av de många möjligheter som finns bland annat med sociala medier.
Vi har tagit fram en informationsbroschyr om vår egen verksamhet eftersom den är mycket
okänd bland de många föreningar som finns inom kommunen.

Projektstöd
Under året har följande föreningar erhållit projektstöd:
 Naturhjältarnas 4H-klubb vid Framtidsveckan
 Årsunda Ull för Ullfestival i Gammelstilla
 Årsunda Framtid för aktivitet vid julmarknaden
samt beslut om bidrag för Årsunda Viking för medeltida musik.

Övrigt
Styrelsen har utarbetat en verksamhetsplan för 2016, som föreläggs som separat dokument.

Sandviken, Trösken och Järbo i mars 2016
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