
 

 

 

Verksamhetsberättelse 2019 

Inledning 
Under 2019 beslutades det att föreningen SVEG skulle delas upp i två separata föreningar på så sätt 
att SVEG endast bedriver sin ursprungliga verksamhet inom experimentell arkeologi och 
marinarkeologi och byalagets verksamhet övergår i en nybildad förening 2020. Föreningen för 
byalaget döptes till Fotevikens byalag och bildades vid det konstituerande årsmötet den 25:e augusti 
2019. 

Verksamhet 
Föreningens verksamhet har endast bestått av att genomföra spökvandringen. All ordinarie 
medlemsverksamhet under 2019 har bedrivits inom ramen för den ursprungliga föreningen SVEGs 
byalag. Den verksamhet som genomförts i SVEG:s byalag har dock hanterats av det arbetsutskott i 
SVEG som numera också utgör styrelse i Fotevikens byalag och därför finns en övergripande 
beskrivit av denna verksamhet med i detta dokument, för mer detaljerad information se SVEG:s 
verksamhetsberättelse.  

Spökvandringen 
Spökvandringen genomfördes för första gången helt med byalagets resurser och i och med detta var 
det nödvändigt att förlägga evenemanget på en lördag så att föreningens medlemmar kunde 
förbereda evenemanget under lördagen och återställa/städa under söndagen. Detta resulterade i ett 
något lägre antal besökare än tidigare år, men trots det så blev det ett välbesökt evenemang som gav 
c:a 9 000 kr i intäkter varav en del kom från försäljning av kaffe/hembakat som donerats av 
medlemmar. Särskilt kul var att besökarna i allmänhet var mycket nöjda efter genomförd 
spökvandring. 

Viss förbättringspotential identifierades i utvärderingen; öka marknadsföringen via t.ex. sociala 
medier, engagera fler medlemmar då det var brist på resurser samt dela ut biljetter till besökare för 
att få bättre ordning på grupperna. 
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Verksamhet inom SVEG 

Träffar 
Den 7/9 - 8/9 var det skördefest med storting där det uppstod en del problem med att maten var 
försenad. Detta berodde b.la. på att museet hade en plan och byalaget en annan. Får att åtgärda 
detta i framtiden har vi kommit överens med museet om att det i framtiden ska vara en huvudman, 
antingen byalaget eller museet, som planerar och leder en, även om den andra parten är med och 
hjälper till. 

Den 5/10 hade vi en byfixardag som förlöpte utan problem med ett efterföljande medlemsmöte för 
att diskutera eventuella förändringar när verksamheten gick över till Fotevikens byalag. 

Midvinterblotet 
Det traditionella midvinterblotet är ett evenemang som bedrivs till självkostnadspris och ger därför 
ingen intäkt till föreningen. Alla platser så när som på en var utsålda och evenemanget blev mycket 
lyckat med mat från den nya restaurangen vid bygdegården och uppträde av eldkonstnär förutom 
det sedvanliga blotet. 

Vi fick en del kommentarer om att priset på 300 kr var för högt. Att priset blev högt beror i 
huvudsak på att den nya leverantören av mat vid museet tog ett högre pris än tidigare, att kostnader 
för eldkonstnär tillkom och att det bjöds på mer dricka. Vi bör därför försöka hitta sätt att reducera 
priset kommande år. 

Styrelsen 
Förutom genomförandet av ovanstående evenemeng så har styrelsen arbete varit fokuserat på att 
driva vidare verksamheten i SVEG, att bygga upp de nödvändiga förmågorna vi behöver för 
ekonomi, administration och IT i föreningen samt planering av verksamheten 2020. I val av 
lösningar har vi försökt hitta fungerande lösningar till så låga kostnader som möjligt så att största 
möjliga del av föreningens intäkter ska kunna användas till kommande medlemsverksamhet. 

Styrelsen genomförde fyra styrelsemöte under perioden 2019-08-25 till 2019-12-31. 

Ledamöter 
I tabellen nedan finns en kortfattad redogörelse för respektive styrelseledamots 
ansvarsområde/arbete under 2019 samt dess närvaro vid styrelsens möte. 
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Ledamot/repr.  Närv.  Beskrivning 

Ordförande 
Jens Nilsson 

4/4  Leder och planerar styrelsens arbete. Ansvarig för IT/hemsida, 
§ 5-regler, stöd till sekreterare och kassör. 

Vice ordförande 
Thomas Olsen 

4/4  Ansvarig för externa evenemeng, planerat och genomfört 
spökvandringen, stöd till ordförande och kassör. 

Sekreterare 
Anette Nilsson 

4/4  Ansvarig för dokumenthantering och skrivelser samt även 
medlemsansvarig. 

Kassör 
Veronica Wihlborg 

4/4  Ansvarig för bokföring, ekonomi och redovisning. 

Ledamot nr. 1 
Mikael Skov Pedersen 

3/4  Ansvarig för fester och interna evenemang tillsammans med 
Nina. Har planerat och genomfört midvinterblotet. 

Ledamot nr. 2 
Johan Fredin 

4/4  Ansvarig för byalagets kompetensutveckling (hantverk, 
bågskytte mm.). 

Adj. ledamot nr. 3 
Carina E Söderling 

1/4  - 

Ledamot nr. 4 
Nina Nilsson 

3/4  Stöd till Mikael vid fester och interna evenemang. Hanterar 
anmälningar till externa evenemang/fester. 

Museierepresentant 
Theresé Assarsson 

2/4   Informerar styrelsen om museets verksamhet och informerar 
museet om byalagets verksamhet. Bistår kassören. 

Museieresuppleant 
Anders Assarsson 

2/4  Suppleant för Therese. Är stöd till Johan när det gäller 
kompetenshöjande åtgärder i den historiska miljön.  

 

Medlemmar 
Medlemsantalet den 31:a december 2019 uppgick till 54 stycken varav nio stycken var 
barn/ungdom och två hedersmedlemmar. 
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