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Västerlösa Bygdegrupp Möte 16, 20141206
Richard Rudfeldt, Bygdegårdsföreningen, kontaktperson
Petra Stämneryd, kassör
Lars Hellberg, VGoif
Karin Åhrén, sekreterare
Gunilla Bergström
Henrik Johansson
Kicki Melchiorsen
Nicklas Andersson, frånvarande
Ulla Jakobsson, Hembygdsföreningen, frånvarande
Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.

Redovisning av bygdepeng 2013
Ny ansökan bygdepeng 2014 och föreslagen användning
Fortsatt arbete i Bygdegruppen
Övrigt
Nästa möte

Mötet
1. Bygdepengen som söktes 2013 har använts till följande:
Snöskyffel för isbanan, vintern 20132014

598 kr

Julpyssel Bygdegården, 2013

1551 kr

Flaggstång Hembygdsgården

961 kr

Ballou, domän hemsidan, 2014

420 kr

Lekmatta Bygdegården, 2014

2300 kr

2. Petra har skickat in ansökan för bygdepeng 2014. Besked väntas inom några veckor.
Mötet var överens om att merparten av sökta bygdepeng bör satsas på att utrusta
gympasalen. Henrik har jobbat med kommunen och det finns nu möjlighet för
allmänheten och föreningar att hyra lokalen. I dagsläget finns i princip ribbstolar och
annan fast utrustning samt några innebandymål.
Bygdepengen ska även finansiera den fasta kostnaden för hemsidan samt ev bidra till
vattenkostnader om det går att spola någon is.
Den som har idéer om användning av bygdepengen eller vill äska pengar från den ska
kontakta Richard Rudfeldt som är kontaktperson. För att få ta del av bygdepengen är
kravet att aktiviteten eller objektet ska göras tillgänglig för hela bygden och inte bara
vissa inbjudna. Dock kan aktiviteten/objektet riktas mot en viss grupp, t ex barn,
ungdomar eller pensionärer.
3. Vi diskuterade hur det fortsatta arbetet i Bygdegruppen ska gå till. Under de senaste
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åren har det varit ganska lågt engagemang men vi ser att de många nyinflyttade
barnfamiljerna har ett stort engagemang i bygden och hoppas på bättring. Beslutet var
att låta Bygdegruppen kvarstå i nuvarande skick men att försöka få med fler ur
“allmänheten” vid möten och även som idésprutor.
Detta gör vi genom att utlysa möten via Facebook och Hemsidan samt att då tillfälle
ges muntligen uppmuntra till engagemang och upplysa om att bygdepengen finns.
4. Henrik berättade om Öppet hus i gympasalen söndag 7/12 kl 13. Då ska även en
önskelista tas fram och en inventering göras om behov av utrustning. Alla är
välkomna!
5. Nästa möte äger rum i mars/april när föreningarna haft sina årsmöten och vi ser hur
representationen ser ut i Bygdegruppen. Då har även kostnader för föreslagna
aktiviteter tydliggjorts. Richard kallar.

Glöm inte bort www.vasterlosa.org!!

Karin
Karin Åhrén, sekreterare

