
 

 

 

Verksamhetsplan & budget 2020 
 

Verksamhetsplan 
Den historiska verksamheten 

Träffar 
I år har vi kommit överens med museet att försöka förlägga så mycket verksamhet som möjligt i den 
historiska miljön. Ett 15-tal träffar är inplanerade under 2020, några av dem är över en hel helg. Det 
är alltså ett relativt ambitiöst schema men detta ersätter de krav på enskilda medlemmar att 
bemanna två helger under sommaren som vi haft i SVEG tidigare. Programmet finns publicerat på 
hemsidan och där kommer också eventuella ändringar att publicerat så snart de är kända. Vår 
ambition är att träffarna ska vara välorganiserade och hålla hög kvalitet vad gäller innehåll. 

Gille 
Under året planerar vi att starta upp ett antal gille där medlemmar kan utvecklas inom olika 
intresseområde. Detta förutsätter att det finns tillräckligt intresse och att någon är villig att vara 
ansvarig för respektive gille. Förslag till gillen är hantverks-, bågskytte- och köpmansgille, men 
andra kan komma att bildas beroende på medlemmarnas intresse. 

§ 5-regler 
Styrelsen har under vintern arbetat med att ta fram en lagbok, byalagen, som förhoppningsvis kan 
godkännas under vårtinget. 

Medlemsmärke/medlemskort 
Då SVEG behöll den gamla loggan är målet att tillverka nya märke med nya loggan under året. 
Förhoppningsvis kan detta vara klart till stortinget. Medlemskort kommer att delas ut vid träffar 
under våren. 

Övrigt 
Det har många gånger saknats tillgång till bord att använda utomhus vid hantverksträffar i den 
historiska miljön eller då vi vill äta utomhus, t.ex. på midsommar eller vid ting då det är fint väder. 
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Vi har därför planerat in en träff under våren för att bygga ett antal bord (skivor och bockar) för 
detta ändamål. Borden kommer att förvaras i en av bodarna i experimentella. 

Övrig verksamhet 

Försäkring 
Vi avser i år att skaffa försäkring så att vi kan skydda föreningen i händelse av skada på person eller 
egendom under förutsättning att vi kan hitta en prisvärd försäkring med rimliga villko. 

Informationsmaterial 
Vi arbetar med att ta fram ett informationsblad samt eventuellt visitkort som kan delas ut till de 
som är intresserade av att gå med i byalaget. 

Hemsida & sociala medier 
I mån av att vi hittar någon som är kunnig och har möjlighet att arbeta ideellt kommer vi att 
uppdatera hemsidan med en medlemsportal där man som medlem kan logga in och ta del av 
information som endast rör medlemmar. 

När det gäller närvaron i sociala media har kommer vi att försöka skapa mer innehåll i den publika 
gruppen för att på så sätt skapa ett nätverk som kan användas för att locka medlemmar eller 
annonsera ut evenemang. 

Betaltjänster 
Vi måste skaffa betallösning för att kunna ta emot betalning med kort och eventuellt också Swish 
för att ha vid korvförsäljning och vid spökvandring då kontanter sällan används idag. 

Evenemang 
Övriga planerade evenemang 2020 är spökvandring och midvinterblotet. Vi kommer att försöka 
marknadsföra midvinterblotet bättre i år via våra kanaler i sociala medier (gratis, ej annonser). För 
att förbättra kvaliteten ytterligare på spökvandringen uppmanar vi också alla medlemmar att delta 
och hjälpa till då det kräver mycket resurser för att bemanna alla roller och funktioner. 

När det gäller midvinterblotet kommer vi i år att försöka hålla en lägre kostnad men där är vi till 
stor del begränsade av kostnaden för mat då vi ej längre själv får använda köket i bygdegården. Ett 
alternativ är att vi hittar frivilliga som lagar maten. 
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Budget 
Vi avser i år att fortsatt vara relativt sparsamma för att bygga upp en stabil ekonomisk grund i 
föreningen. Det kommer eventuellt också att vara möjligt att söka stöd för hantverksträffar och 
annan  kompetenshöjande verksamhet från ABF då museet ej längre har avtal med 
Medborgarskolan som hindrar. 

 Utfall 2019 Budget 2020 

Intäkter   

Medlemsavgift 4400 6450 

Korvförsäljning 0 9000 

Spökvandring 10280 9000 

Midvinterblot 0 8000 

Donation från SVEG 0 7000 

Summa intäkter 14680 39450 

Utgifter   

Bank 0 −1600 

Försäkring 0 −4500 

Webbhotell/domän −348 −500 

Kontorsmaterial −18 −200 

Bord 0 −1500 

Material till 
medlemsmärke 0 −1200 

Mat på stor- & vårting 0 −2400 

Korv mm. 0 −3000 

Material till spökvandring −1203,6 −1000 

Mat mm. midvinterblotet 0 −8000 

Material till träffar 0 −3000 

Summa utgifter −1569,6 −26900 

Summa 13110,4 12550 
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