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UPPROP!!             Byalaget behöver engagerade medlemmar 

En verksamhetsplan för våra aktiviteter skall eventuellt tas fram för år 2021. De flesta 

aktiviteter i 2020 års verksamhetsplan har tyvärr inte kunnat genomföras på grund av Covid-

19. Inte heller har de organisatoriska tankegångarna kunnat verkställas bland annat på grund 

av svårighet att få medlemmar att ställa upp. I samband med nästa årsmöte har dessutom 

flera styrelsemedlemmar som lagt ner ett stort arbete i Byalagets arbete meddelat att man 

inte ställer upp till omval.  

Styrelsen står därför nu inför ett vägval vad gäller Nybrostrand Byalags framtid. Vi ser 

följande alternativ: 

1. Alternativ 1 Verksamheten fortsätter som för närvarande. 

2. Alternativ 2 Verksamheten krympes till ett minimum. 

3. Alternativ 3 Byalaget läggs ner. 

 

Nedan redovisar konsekvenser för de olika alternativen.  

Alternativ 1 
Verksamheten fortsätter som för närvarande, dvs vi arbetar för medlemmarnas trivsel med 
anordnande av olika aktiviteter samt med att utveckla vår verksamhet. 

Konsekvens:  Fler medlemmar måste aktivt medverka i styrelsearbetet samt i de 
utskott som ansvarar för olika aktiviteter. 

Om verksamheten skall fortsätta behöver Byalaget förstärkas med  

• ett antal personer i styrelsen 

• ett antal personer i utskotten 

• yngre personer i styrelsen eller i utskotten som ger en 
generationsväxling och som kan företräda yngre medlemmar 
och ungdomar.  

Styrelsen: Styrelsen skall enligt stadgarna bestå av 7 personer. Idag har 

styrelsen 6 medlemmar varav 3 medlemmar inte ställer upp till 

omval under nästa år. 

Trivselutskottet: Trivselutskottet organiserar olika trivselaktiviteter för 

medlemmarna. Trivselutskottet behöver ett antal medlemmar som 

kan ta tag i våra nuvarande och framtida trivselaktiviteter t.ex. 

valborgsfirande, midsommarfirande, vinprovningar m.fl. aktiviteter. 
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Fortbildningsutskottet: Fortbildningsutskottet ansvarar för informationsmöten och 

sammankomster i avsikt att öka medlemmarnas kunskap inom 

diverse områden. Även fortbildningsutskottet behöver förstärkas 

med intresserade medlemmar. 

Kulturutskottet: Kulturutskottet ansvarar för olika typer av kulturarrangemang t.ex. 

eventuella frukostmöten, allsångskvällar, musikkvällar, teaterbesök 

och utställningar under bland annat Konstveckan/Påskveckan m.fl. 

Kulturutskottet har idag aktiva medlemmar som arrangerar 

utställningar men behöver fler medlemmar som kan ansvara för 

övriga aktiviteter. 

Föräldrarrådet: Byalaget behöver engagerade föräldrar som kan arbeta för och 

belysa vad som behövs för våra ungdomar. 

Alternativ 2. 

Verksamheten krympes till ett minimum. Alternativet innebär att Byalaget endast blir en 
kommunikationslänk till kommunen.  

Konsekvens:  Inga egna aktiviteter såsom midsommarfirande, valborgsfirande 
m.m. genomförs. Allt utskottsarbete läggs ner. Byabladet läggs ner 
och eventuellt information till medlemmar sker endast via 
anslagstavlor och digitalt via ”Medlemsinformationsbladet”. 

Alternativ 3 

Nybrostrands Byalag läggs nere helt.  

Konsekvens: All verksamhet upphör. Ingen kommunikation sker med kommunen 
i frågor som kan beröra Nybrostrand och de boende.  

 

Kontakta gärna ordföranden eller viceordförande för att diskutera hur just DU 
kan bidra för att vi skall kunna fortsätta verksamheten, dock senast 2020-10-31. 
 
Kontakt: Jan Ryd Mobil: 070-388 14 28 E-post: janne.ryd@gmail.com 
 Rolf Harnert Mobil: 070-601 16 87 E-post: r.harnert@gmail.com 
 Lars Rasmusson Mobil: 070-111 89 49 e-post: lasse.rasmusson@gmail.com 
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