
Vision
• En kulturorganisation med ett intresse för Västergötland.

• Medlemmar med en koppling och/eller ett intresse för Västergötland.

• Bibehålla en organisation med historia från 1925 men i modern 
tappning.

• Fortsatt medlem i Västergötlands Hembygdsförbund.

• Ha ett samarbete med Medborgarskolan för att ha tillgång till lokal 
för arrangemang till lägre kostnad.
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Ekonomi
• Ett nollresultat som ambition.

• Lägre årsavgift (50/100 kr).

• Fortsatt söka kommunala bidrag om sådana finns tillgängliga.
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Kommunikation
• Digital kommunikation i första hand.

• Kallelser och information via epost och hemsida.

• Medlemmar som ej har eller ej läser epost får information via 
medlemskontakter dvs. vissa medlemmar (faddrar) har i uppdrag att 
informera andra.

• Hemsida på Sveriges Hembygdsförbunds site (gratis).

• Facebook används som hjälpmedel för allmän information och 
evenemang (gratis).

• Gamla hemsidan tas bort (kostar 1000 kr per år).
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Styrelsearbete
• Behålla de gamla rollerna men göra jobbet mer flexibelt.

• Minska antalet styrelsemedlemmar till 4-6 ledamöter.

• Alla styrelseroller utses inom styrelsen men kan växla under året.

• Behålla räfstemän och valberedning (nytt namn).

• Minskat antal ”egenproducerade” möten ger mindre styrelsearbeten.

• Försöka skapa enklare rutiner för Kistemannen.

• Samordna skrivarrollen och webbmasterrollen.

• Alla skrivelser digitaliserade.
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Aktiviteter
• Behålla Adventsbönen som den är (populäraste evenemanget).

• Gillesstämman på eftermiddag ihop med enklare samkväm (hos 
medborgarskolan eller ihop med studiebesök (samma modell som 
Skånegillet).

• Höstlunch med föredrag på kommersiellt ställe (restaurang där vi kan 
få eget rum).

• Afternoon tea (provas i februari 2020).

• Litteraturkväll (om bokhandeln i Igor ställer upp).

2020-01-225



Formalia
• Anpassade stadgar med en bibehållen föreningsstruktur, förslag finns. 
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Alternativ
• Nedläggning, beslut med 4/5 majoritet vid stämmorna i mars 2020 

och i mars 2021.
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Hur gå vidare
• Beslut om den nya strukturen och de ändrade stadgarna tas vid 

stämman i mars 2020 och vid stämman i mars 2021.

• Eventuellt utlysa en extrastämma i maj 2020 för stadgeändringen 
(tveksamt om det behövs).

• Synpunkter på denna omstrukturering efterlyses!!!

• Helst före stämman i mars.
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