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Vision – Vårt långsiktiga mål

Hejde Sockenförening ska vara den naturliga samlingspunkten
för alla som bor i, eller har en relation till Hejde.
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.
Speciellt viktiga strategiska områden:
Kommunikation
Energi
Medlemmar
Digital teknik

Mål 2025
Kommunikation (Kanal och Innehåll)
•

Vår hemsida www.hejde.org ska vara personoberoende med tillhörande
kommunikationskanaler.

•

Aktiviteter ska återkopplas till medlemmar och andra intressenter.

•

Gemensam grafisk profil för all kommunikation.

Minska våra energikostnader
•

Energikostnaden för Bygdegården ska minska med 30 % jämfört med 2019 års nivå.
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Öka antalet medlemmar
•

Minst 250 medlemmar

Uppgradera teknik för att vara en bygdegård i framkant samt säkerställa en enkelhet för
samtliga användare.
•

Samtliga hyresgäster ska utan hjälp kunna utnyttja den teknik som finns installerad i
bygdegården.

Styrelsens uppgifter 2020
Utifrån de uppsatta långsiktiga målen så kommer arbetet 2020 till största delen präglas av de uppgifter
som behöver påbörjas för att nå dessa mål.

Kommunikation (Kanal och Innehåll)
•

Utreda vilka alternativ som finns till dagens plattform för att minska beroendet till en och
samma person.

•

Fler administratörer till våra sociala kanaler så att vi kan säkerställa en kontinuerlig närvaro i de
kanaler som vi väljer att kommunicera i.

•

Etablera Instagram som kanal.

•

Inventera vilka mallar som kan bli aktuella för att utformas med en gemensam profil.

Minska våra energikostnader
•

Utred vilka bidrag som kan vara aktuella för att söka för att möjliggöra en professionell
energirådgivning.

•

Säkerställa att ett nytt elavtal tecknas till 2021.

Öka antalet medlemmar
•

Under 2020 ska alla som är nyinflyttade från 2019 och framåt och som ej blivit medlemmar
erhålla ett besök.

•

Kontakta samtliga personer som bor i Hejde men som inte är medlemmar idag.

•

Säkerställa en hög kvalitet på vårt medlemsregister så att tiden för medlemsadministration kan
minskas.

•

Styrelsen ska på enkelt sätt ha tillgång till aktuellt medlemsregister.

Uppgradera teknik för att vara en bygdegård i framkant samt säkerställa en enkelhet för
samtliga användare.
•

Ta fram en kravspecifikation med tillräcklig kvalitet för att kunna utgöra offertunderlag för
uppgradering av ljudanläggning.

•

Ta in offerter.

Ekonomistyrning
Fortsatt fokus på ekonomisk uppföljning. Rutiner måste etableras för att säkerställa en gemensam
förståelse för den ekonomiska rapporteringen.
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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 ger oss som
förening ett varierat 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 2021
Styrelsen ansvarar för att utarbeta förslag till verksamhetsplan och budget 2021.

Systematiskt brandskydd
Att metodiskt gå igenom föreningens behov av brandskydd för bygdegården är en viktig översyn som
ska göras varje år. På så sätt har vi möjlighet att lyfta kunskapen i organisationen samt säkerställa att de
olika brandförebyggande åtgärderna som finns fungerar.
En punkt som identifieras under 2019 är att brandlarmet måste kompletteras, vilket kommer att ske
under 2020. Detta så att även boende i lägenheten blir varnad i fall brand utbryter.

Årlig genomgång av bygdegården
En genomgång av bygdegården genomförs årligen för att kunna bilda sig en uppfattning om kommande
renoveringsbehov samt hur det ska prioriteras och vilken ekonomisk påverkan det kan leda till.

Ny prislista för uthyrning
Arbetet med att ta fram en ny prislista för uthyrning av bygdegården påbörjades under 2019. Detta
arbete kommer att slutföras under våren så att den nya prislistan kan presenteras på hemsidan.

Policy Revision
Roller & Ansvar
Vårt policydokument Roller & Ansvar ses över årligen så att samtliga roller, (för 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 en gång per år. Hur Hejde Sockenförening
arbetar för att för att uppfylla villkoren i Dataskyddsförordningen går att läsa på vår hemsida
https://www.hejde.org/dataskydd/.
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