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Vision – Vårt långsiktiga mål 

Mission – Vårt uppdrag 

 

Vår mission är att säkerställa bygdegårdens fortlevnad så att den kan utgöra navet för att utveckla 

bygdens gemenskap människor emellan, nu och för lång tid framöver. Genom gemenskapen skapar 

vi kontaktytor och nätverk och tillsammans levererar vi upplevelser och mervärden, till glädje för 

många.  

Tillsammans åtar vi oss att förvalta bygdens kulturarv vilket hjälper oss att förstå varför vi är som vi är 

och varför vi lever som vi gör. Vår gemensamma historia är viktig för att utvecklas mot framtiden.  

Sammantaget ger gemenskapen och glädjen oss alla en trygghet att bo och verka i socknen och en 

tillit till varandra som medmänniskor. 

Strategi 
En medlemsdriven ideell verksamhet som är ekonomisk ansvarsfull. 

✓ Bygdegården driftskostnader skall täckas av intäkterna från medlemsavgifter, driftsbidrag 

och uthyrning. 

✓ Verksamhetens årliga överskott före avskrivningar skall vara minst 5 % av den totala 

omsättningen. 
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Styrelsens uppgifter 2019 

 

Utveckla bygdegården 

Nästa steg i den renovering som genomförts av lilla och stora salen är att fortsätta med hallen och 

entrén. Vi tar höjd för det i budgeten och arbetet kommer att ledas av styrelsen men en 

förutsättning för genomförandet är att det finns frivilliga medlemmar som ställer upp. 

Arbetet med draperier för att kunna skärma av lilla salen från stora salen på ett tilltalande sätt är 

påbörjat via den Sykurs som hålls i bygdegården. Inköp, tillverkning och uppsättning kommer att 

genomföras under året. 

Vi blev i december 2018 beviljade ett bidrag på 5300 kr för en ungdomssatsning från Bygdegårdarnas 

Riksförbunds gotlandsdistrikt. Där inväntar vi nu en offert från leverantörer för att kunna gå vidare 

med ett genomförande.   

Medlemmar 
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Föreningsstämman är föreningens högsta beslutande organ. Det är stämman + stadgarna som talar 

om vad styrelsen ska jobba med. En förening måste bestå av aktiva medlemmar och uppdaterade 

stadgar för att den ska fortsätta att utvecklas och vara relevant i framtiden.  

En viktig aktivitet 2019 är förankra föreningens syfte ännu mer hos samtliga intressenter samt 

utveckla våra stadgar så att de är uppdaterade för att stödja en framåtsyftande verksamhet. Det är 

en av styrelsens uppgifter att föreslå och driva förändringar av stadgarnas innehåll men det är 

föreningsstämman som beslutar om dess genomförande. 

Medlemmarna är föreningens viktigaste resurs därför är det så viktigt att allt arbete som sker i en 

ideell organisation är transparent. Vi driver vår förening på ett bra sätt idag men vi kan bli bättre på 

att kommunicera vad vi gör. Vill vi få fler engagerade medlemmar så måste vi kommunicera på fler 

sätt än vad vi gör idag då våra medlemmar inhämtar sin information på en mängd olika sätt. Vi vet att 

föreningens medlemmar har varierade uppfattningar om varför man är medlem i Hejde 

Sockenförening. Vi har ett stort ansvar att utveckla våra medlemmar så att vi får de konstruktiva 

synpunkter som är så nödvändigt för att utveckla verksamheten. Först då kan vi säga att vi har en 

medlemsdriven förening. 

Därför kommer vi att under året utarbeta en strategi för hur vi involverar olika medlemsgrupper i 

verksamheten. Ett arbete som vi sedan successivt påbörjar under 2019. Vi kommer att fokusera på 

dessa grupper: 

• Befintliga medlemmar  

• Nytillkomna medlemmar  

• Potentiella medlemmar 

• Medlemmar som slutat 

Ekonomistyrning 

För att driva utveckling i en verksamhet så måste vi ha koll på ekonomin. Idag har vi kommit en bra 

bit på vägen men det finns områden som vi som styrelse behöver bli bättre på. I en liten verksamhet 

såsom Hejde Sockenförening så blir det än viktigare att hålla kolla på samtliga resultatpåverkande 

poster. Därför kommer vi ägna tid åt nedanstående så att samtliga styrelseledamöter har en 

gemensam förståelse. 

• Budget vs budgetuppföljning 

o Förståelse för de olika posterna i budgeten 

o Utveckla kontoplanen 

o Säkerställa att nya kostnadsposter som dyker upp efter beslutad budget föregås av 

tydliga beslut. 

• Säkerställa attestrutiner 

• Säkerställa att budget läggs in i redovisningssystemet så att vi löpande kan följa utfallet. 

Styrelsen kommer under året att utvärdera om vi ska göra ett byte av dagens redovisningssystem, 

Visma Förening, till ett modernare molnbaserat redovisningssystem. 

Aktiviteter 

Styrelsen har som uppdrag att genomföra två aktiviteter under kommande verksamhetsår, Julbord 

och Årsstämma. Förutom styrelsens aktiviteter så är det de olika medlemsinitiativen som sen ger oss  
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som förening ett varierat och uppskattat aktivitetsutbud. Att skapa och genomföra en aktivitet är fritt 

för alla medlemmar att göra. Ju fler som bidrar desto större variation i utbudet får vi. Information om 

de olika aktiviteterna kommer att publiceras löpande som Nyhetsbrev (digitalt och i vid vissa tillfällen 

även som ”lapp i lådan”) och på Facebook.  

Verksamhetsplanering 2020 

Något vi lärt oss 2017 och 2018 är att det är viktigt att skapa förutsättningar så att vi har tillräckligt 

med tid för att jobba med kommande års verksamhetsplan. Desto tidigare vi kan jobba igenom dessa 

frågor desto större chans att vi säkerställer framgångsrika genomföranden. Mål, aktiviteter, 

ansvarsområden samt budgetpåverkan är en nyckel till en ökad förståelse för vilka förväntningar som 

det för med sig på oss som styrelse samt vad som krävs för ett lyckat genomförande. 

Under 2018 så testade vi ett nytt sätt hur styrelsens möten läggs upp. Istället för att ha ett 

styrelsemöte 1 ggr/mån så hade vi styrelsemöten 1ggr/varannan månad och varannan månad hade 

vi möte i form av en workshop dvs en form av möte där vi diskuterar en frågeställning eller flera 

frågeställningar som inte behöver följa en agenda eller protokollföras på samma sätt som ett 

styrelsemöte. 

Samtliga styrelseledamöter har varit nöjda med detta upplägg varför vi har för avsikt att fortsätta 

med det under verksamhetsåret 2019. 

Systematiskt brandskydd 

Att metodiskt ska gå igenom föreningens behov av brandskydd när det kommer till bygdegården är 

en viktig översyn som görs varje år. På så sätt har vi möjlighet att lyfta kunskapen i organisationen 

samt säkerställa att de olika brandförebyggande åtgärderna som finns implementerade fungerar. 

Årlig genomgång av bygdegården 

En genomgång av bygdegården genomförs årligen för att styrelsen ska kunna bilda sig en uppfattning 

om kommande renoveringsbehov samt hur det ska prioriteras och vilken ekonomisk påverkan det 

kan leda till. 

Policy Revision 

Roller & Ansvar  

Vårt policydokument Roller & Ansvar ses över årligen så att samtliga roller, gäller såväl styrelse som 

gruppansvariga och revisorer, har uppdaterade rollbeskrivningar och ansvarsområden. 

Attest 

Attestrutiner är en del av föreningens interna kontrollsystem och bekräftar att en affärshändelse 

överensstämmer med föreningens regelverk och beslut. 

GDPR 

Syftet med denna policy är att säkerställa att Hejde Sockenförening hanterar personuppgifter i 

enlighet med Dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation – GDPR). Policyn 

omfattar all behandling av personuppgifter och omfattar såväl strukturerad som ostrukturerad data. 

Uppföljning och utvärdering av vår hantering av personuppgifter ska ske minst årligen. 


