Verksamhetsberättelse 2014
Senaste revidering 2015-01-19

Styrelsen för Hela Sverige ska leva Sandviken (organisationsnummer: 06802439-0513) får
härmed lämna följande redogörelse för verksamhetsåret 2014.

Styrelse
Styrelsen har under året bestått av:
Annelie Våhlin, ordförande, vald vid årsmöte 2014 för en mandatperiod på 2 år.
Olle Thåström, kassör och webbansvarig, vald vid årsmöte 2014 för en mandatperiod på 1 år
Gudrun Strömstedt, ledamot, vald vid årsmöte 2014 för en mandatperiod på 1 år.
Styrelsen har genomfört 9 protokollförda styrelsemöten under 2014 samt 2 möten under
2015 fram till årsmötet. Kenneth Nyberg har deltagit vid några av dessa möten.

Medlemmar
Föreningen har vid utgången av verksamhetsåret 31 registrerade organisationer inom Sandvikens kommun, en ökning med 3 under året.
Styrelsen arbetar för att få flera medlemsföreningar för att stärka föreningens auktoritet i gemensamma landsbygdsfrågor i Sandvikens kommun.

Ekonomi
Föreningens ekonomi är god, vilket till stor del beror på tidigare intäkter som anordnare av
fas 3-verksamhet. Denna har avvecklats i början av året och verksamheten har anpassats till
minskade intäkter.
Resultatet för perioden 2014-01-01 visar ett underskott på 33 272 kr, varav 25 000 kr är projektbidrag som delats ut till medlemsföreningarna. Styrelsen föreslår att underskottet balanseras i ny räkning.
Tillgångarna uppgår till 378 524 kr som är placerade på bankkonton. Vid årsskiftet fanns en
leverantörsskuld på 4 200 kr och en obetald reseräkning på 892 kr.
Redovisningen av ekonomin i detalj framgår av separat balans- och resultaträkning.

Verksamhet
Landsbygdsriksdagen var i år förlagd till Sandviken i mitten av maj. Detta innebar att fokus
och mycket energi lades på det arrangemanget. Alla i styrelsen deltog som utställare eller
volontärer för arrangören, länsorganisationen X-ing Gävleborg.
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Styrelsen har därefter inriktat sitt arbete på att söka kontakt med medlemsföreningarna för att
få bättre information om vad kommunbygderådet kan bistå med och arbeta för. Några styrelsemöten har förlagts till Vikingaföreningen Fafner i Årsunda, Bro Manskör i Storvik och Gåvan i Österfärnebo. Vidare var möte med Kungsbergs och Botjärns Byförening planerat men
det kunde inte genomföras. De senare är inte medlemmar, men bedöms ha intressanta erfarenheter av att försöka få fibernät till byn, något som borde kunna vidarebefordras till andra.
Ett resultat av mötena är ett önskemål om en kurs i ”marknadsföring”, d.v.s. ge tips och råd
till föreningar hur man informerar allmänhet, media och politiker om sin verksamhet med
syfte att nå flera, öka antalet medlemmar, få fler besökare till evenemang m.m.
Vi har också arbetat fram en informationsbroschyr om vår egen verksamhet eftersom den är
mycket okänd bland de många föreningar som finns inom kommunen.

Projektstöd
Under året har följande föreningar erhållit projektstöd:
 Föreningen Kulturand för kursverksamhet
 Omställning Järbo för Framtidstidningen
 Naturhjältarnas 4H-klubb för sommarläger
 Årsunda Ull för Ullfestival i Gammelstilla
 Gåvan i Österfärnebo för barnteater.

Fas 3
Föreningen hade i början av året en person i denna verksamhet som upphörde i maj.

Övrigt
Styrelsen har utarbetat en verksamhetsplan för 2015, som föreläggs som separat dokument.

Trösken och Järbo i februari 2015

Annelie Våhlin

Olle Thåström

Gudrun Strömstedt
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