
Verksamhetsplan & budget 2021

Verksamhetsplan
Det är för närvarande omöjligt att förutse hur COVD-19 pandemin kommer att påverka våra
verksamhet 2021. Styrelsen har därför valt att planera föreningens verksamhet utan hänsyn till
pandemin. Aktiviteterna i det publicerade programmet kommer istället att ställas in eller anpassas
för att följa de vid tillfället gällande restriktioner.

Den historiska verksamheten
Trä�ar
Programmet för 2021 är i mycket likt det för 2020, som hade väldigt högt deltagande. Ambitionen
är dock att trä�arna ska utvecklas ytterligare vad gäller innehåll och kvalitet. Datum för trä�arna
�nns publicerat på föreningens hemsida och där kommer också kompletterande information och
eventuella ändringar att publiceras.

Evenemang
Tre evenemang är inplanerade 2021, dels de två klassiska evenemangen spökvandringen och
midvinterblotet och dels en skördemarknad som var ett evenemang vi genomförde för första
gången 2020.

När det gäller skördemarknaden så är detta i sig ett helt ideellt evenemang där föreningen varken
kommer att ha intäkter eller utgifter. Eventuella förtjänst till föreningen måste därför komma från
andra aktiviteter, t.ex. korvförsäljning eller bågskytte för besökare.

Spökvandringen �ck ett nytt format 2020 på grund av Corona och genomfördes i stället som ett
escape room. Då konceptet blev mycket omtyckt av besökarna så kommer detta återanvändas 2021.

Traditionellt är midvinterblotet årets sista evenemang och som vanligt kommer detta att arrangeras
till självkostnadspris.

Fotevikens byalag https://www.fotevikensbyalag.se Sida 1/3

802525-9022 info@fotevikensbyalag.se



Gille
Under 2020 startades ett antal gillen inom föreningen för att tillvarata medlemmarnas
specialintresse. Vi kommer under 2021 att fortsätta utveckla verksamheten i dessa gille samt
eventuellt starta ytterligare gille om intresse �nns.

Övriga mål
Iordningställande av skolhuset
Museet har gett byalaget tillåtelse att använda en del av skolhuset för förvaring. Vi kommer därför
att dela av en del av skolhuset som vi kan låsa in föreningens tillhörigheter i.

Försäkring
Under förutsättning att verksamheten återgår till mer normala förhållande samt att vi kan hitta en
prisvärd försäkring med rimliga villkor kommer en försäkring att tecknas som kan skydda
föreningen i händelse av skada på person eller egendom.

Hemsida
I mån av att vi hittar någon som är kunnig och har möjlighet att arbeta ideellt kommer vi att
uppdatera hemsidan med en medlemsportal där man som medlem kan logga in och ta del av
information som endast rör medlemmar.

Betaltjänster
Under förutsättning att verksamheter där förening behöver ta emot betalning kommer någon form
av läsplatta eller telefon, där vi kan köra iZettles kassaprogram, att införska�as så att kassan ej är
knuten till en medlems privata utrustning. Många förväntar sig idag även att kunna betala med
Swish, och om behov uppkommer kommer avtal att tecknas för detta.

Årsmöte på distans
Styrelsen avser att ta fram ett förändringsförslag till stadgarna som tillåter att årsmöte kan hållas på
distans i nödfall. Förslaget ska tydligt reglera hur årsmötet i så fall ska genomföras och hur
omröstning ska hanteras.

Budget
Föreningen har en relativt god ekonomi och vi har därför planerat en budget som i huvudsak
använder de medel föreningen kan räknar med att få in. Det är dock osäkert vilka aktiviteter som
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kan genomföras beroende på COVID-19 restriktioner. Därmed kommer det att vara viktigt med en
viss försiktighet med utgifter så länge intäkterna är osäkra.

Budget 2020 Utfall 2020 Budget 2021

Intäkter

Medlemsavgift 6450 7350 8000

Korvförsäljning 9000 0 9000

Spökvandring 9000 11223 9000

Midvinterblot 8000 0 8000

Donation från SVEG 7000 7043 0

Bidrag ABF 0 0 1500

Bågskytte 0 0 1000

Summa intäkter 39450 25616 36500

Utgifter

Bank −1600 −1149 −2000

Försäkring −4500 0 −6000

Webbhotell/domän −500 −497 −500

Kontorsmaterial −200 0 −200

Byggmaterial −1500 0 −5000

Material till medlemsmärke −1200 −1250 0

Mat på stor- & vårting −2400 −2308,04 −4500

Korv mm. −3000 0 −3000

Material till spökvandring −1000 −671,25 −1000

Mat mm. midvinterblotet −8000 0 −8000

Material till träffar −3000 −224,85 −3000

Summa utgifter −26900 −6100,14 −33200

Summa 12550 19515,86 3300
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