
Verksamhetsberättelse 2020

Sammanfattning
Föreningen Fotevikens byalag kunde endast delvis genomföra sin planerade verksamhet 2020 på
grund av COVID-19. Totalt �ck 6 trä�ar ställas in helt och för en del trä�ar gjordes förändringar
för att möta myndigheters rekommendationer. I och med den rådande pandemin valde också
styrelsen att vara extra försiktiga med ekonomin då det var okänt hur intäkterna skulle påverkas.

Detta till trots blev verksamheten mycket lyckad 2020 och den nya inriktning som infördes i
verksamhetsplanen för 2020 fungerade väl med högt deltagande på trä�arna. Föreningen �ck även
många nya medlemmar under året och medlemsantalet dubblades.

Medlemsträ�ar
Årets första trä� var årsmötet och vårtinget som i huvudsak kunde genomföras planenligt, så när
som på att föreningen ej bjöd på mat. Därefter ställdes de följande fyra trä�arna in, bland annat den
trä� där vi skulle bygga bord och bänkar avsett att användas för hantverk och trä�ar utomhus. I och
med museet öppnade den 6:e juni återupptog vi verksamheten på planerade datum men till viss del
med ändrat innehåll.

Midsommarafton genomfördes som vanligt men med mer planerade aktiviteter och lekar än tidigt
och tillställningen blev mycket lyckad. När det gäller vikingaveckan och efterföljande marknad så
�ck byalaget ta en helt ny roll på grund av de ändrade förutsättningarna. I stället för bemanning av
kassor, toa-städning samt  hjälp till servering av frukostar & middag, tog istället byalaget hand om
placering av tält och sopor. Detta fungerade bra och museets ledning var mycket nöjd med
insatserna från byalaget. Den intäkt föreningen räknade med från korvförsäljning uteblev dock på
grund av pandemin.

Efter marknaden följde två trä�ar, den 17-19:e juli samt 7-9:e augusti, enligt ett koncept som var
nytt för året. Trä�arna varade från fredagskvällen till söndag eftermiddag och fylldes av aktiviteter,
huvudsakligen planerades av de gille som startas i föreningen. Den återkoppling styrelsen �ck från
medlemmarna på denna nya form av trä�ar var uteslutande positiv.
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Även skördehelgen, den 5-6:e september, som avslutar museets säsong, �ck ändrat format och blev
istället en marknad (och redovisas därför i stället nedan under evenemang). Årets sista medlemsträ�
blev stortinget den 26:e september där det lagades mycket och god mat under dagen följt av ting
och fest på kvällen. På grund av COVID-19 �ck den avslutande by�xarhelgen den 3-4:e oktober
ställas in.

Utöver ovan nämnda aktiviteter hölls två ostrukturerade trä�ar, så kallade bydrällardagar,under
2020, på nationaldagen den 6:e juni samt på arkeologins dag den 23:e augusti.

Evenemang
Skördemarknad
Den 5-6:e september organiserade byalaget en vikingatida marknad i de historiska miljöerna och
museet anordnade en modern “heymarket” utanför. Även om marknaden blev relativt liten på
grund av COVID-19 så blev konceptet mycket lyckat.

Spökvandringen
På grund av COVID-19 �ck även formatet för spökvandringen ändras. I stället för att leda
besökarna runt byn så �ck besökarna röra sig fritt i vad som förmodligen är världens största “escape
room“. Detta blev mycket lyckat och den återkoppling vi �ck från besökare, som även besökt
tidigare spökvandringar, var att det nya konceptet var ännu bättre än det gamla. Evenemanget blev
mycket välbesökt och gav c:a 11 000 kr i intäkter till föreningen.

Midvinterblotet
På grund av de nya Corona-restriktioner som infördes under slutet av 2020 kunde inte
midvinterblotet genomföras utan ställdes in.

Övriga mål enligt verksamhetsplan
Till stor del har de planerade målen i verksamhetsplan fört 2020 kunnat genomföras, men på grund
av det mycket osäkra ekonomiska läget till följd av Corona pandemin har styrelsen valt att i
möjligaste mån begränsa större utgifter.
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ABF
Som planerat har det inletts ett samarbete med ABF för att kunna få bidrag för vissa aktiviteter.
Detta gav en extra intäkt på nästa 2 000 kr som dock ej kom byalaget tillhanda förrän 2021 och
därför ej är med i förvaltningsberättelsen.

§5-regler
Styrelsen arbetade som planerat fram ett förslag till §5-regler (lagboken) som antogs på vårtinget.

Gille
Under 2020 bildades fem olika gillen inom byalaget för att ansvara för att bygga upp föreningens
kunskap inom olika historiska områden. De gille som bildades var hantverksgillet för alla typer av
hantverk, bågskyttegillet som organiserar det historiska bågskyttet, köpmansgillet för de som är
intresserade av försäljning, matgillet som arbetar med historisk mat och dryck och slutligen
stundagillet som svarar för kulturverksamhet såsom sagoberättande, musik och lekar.

Medlemsmärke/medlemskort
Medlemskort har tagits fram och delats ut till medlemmar från och med årsmötet 2020.
Medlemsmärken har gjutits upp och delats ut till medlemmarna från och med hösttinget.

Hemsida & sociala medier
Under 2020 har föreningen som planerat ökat sin närvaro i sociala medier med en ny publik sida på
Facebook. Även andra grupper och sidor har använts för att marknadsföra våra externa evenemeng.
Den gamla gruppen för SVEGs byalag har lagts ner och ersatts av en grupp som endast är till för de
som är medlemmar i Fotevikens byalag. Vi har dock inte kunnat uppgraderat vår relativt enkla
hemsida till en medlemsportal i år då vi inte kunnat hitta frivilliga till detta arbete.

Betaltjänster
Föreningen har som planerat ska�at en kortterminal för att kunna ta emot betalningar vid t.ex.
evenemang och korvförsäljning då denna ej har någon fast kostnad. Vi har dock valt att avvaktat
med att ska�a Swish för att inte öka föreningens fasta utgifter.

Försäkring
Då det varit mycket svårt att överblicka hur COVID pandemin skulle påverka föreningens intäkter
och medlemsantal så valde styrelsen att avvakta med att ska�a försäkring.
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Styrelsen
Styrelsens arbetet har i huvudsak varit fokuserat på att genomföra och följa upp verksamhetsplanen
för 2020 samt att ytterligare förbättra rutiner för administration och ekonomi. På grund av Corona
har huvuddelen av styrelsens möte genomförts digitalt. Totalt genomfördes 13 styrelsemöte under
2020 med i stort sett fulltalig styrelse.

Ledamöter
I tabellen nedan �nns en kortfattad redogörelse för respektive styrelseledamots
ansvarsområde/arbete under 2020 samt dess närvaro vid styrelsens möte. Även adjungerade och
museets representanter är redovisade i tabellen.

Ledamot/repr. Närv. Uppgifter

Ordförande
Jens Nilsson

13/13 Leder och planerar styrelsens arbete. Ansvarig för IT/hemsida,
§ 5-regler, stöd till sekreterare och kassör.

Vice ordförande
Thomas Olsen

13/13 Ansvarig för externa evenemeng, stöd till ordförande och
kassör.

Sekreterare
Anette Nilsson

13/13 Ansvarig för dokumenthantering och skrivelser samt även
medlemsansvarig.

Kassör
Veronica Wihlborg

13/13 Ansvarig för bokföring, ekonomi och redovisning.

Ledamot nr. 1
Mikael Skov Pedersen

11/13 Ansvarig för fester och lekar.

Ledamot nr. 2
Johan Fredin

12/13 Ansvarar tillsammans med Anneli för byalagets
kompetensutvecklande trä�ar (hantverk, bågskytte mm.).

Adj. ledamot nr. 3
Carina E Söderling

1/3 Carina satt i styrelsen fram till och med årsmötet 2020-03-21.

Ledamot nr. 3 Anneli
Eklöv

10/10 Anneli tog över efter Carina vid årsmötet 2020-03-21.
Ansvarar tillsammans med Johan för byalagets
kompetensutvecklande trä�ar (hantverk, bågskytte mm.).

Ledamot nr. 4 13/13 Stöd till Thomas för genomförande av externa evenemang.
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Nina Nilsson Hanterar anmälningar till externa evenemang/fester.

Adjungerad
Annette Fredin

6/6 Adjungerad till ett möte under våren 2020 sam permanent
adjungerad från och med 2020-07-22. Ansvara för
sammanställning och redovisning till ABF.

Museierepresentant
Theresé Assarsson

3/13 Informerar styrelsen om museets verksamhet och informerar
museet om byalagets verksamhet.

Museieresuppleant
Anders Assarsson

8/13 Suppleant för Theresé.

Medlemmar
Medlemsantalet den 31:a december 2020 uppgick till 108 stycken varav 13 var passiva medlemmar,
åtta är prova på medlemmar och två hedersmedlemmar.
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