
 
 
MOTION TILL BRATTBÄCKENS SAMHÄLLSFÖRENING (BSF)s 
ÅRSMÖTE 2019. 
 
 
 
TYDLIGARE INFORMATION OCH KOMMUNIKATION OM BSFS VERKSAMHET. 

 
 
 
BAKGRUND: 
 
Föreningsarbete är inte enkelt då det vilar på frivilliga krafter, som många 
gånger ska hinna med en hel del. BSF är en liten förening som har en fördel med 
att äga Skolgården och verksamheten kring denna gård.  
 
Det ligger också ett ansvar att utveckla och samverka med andra föreningar i 
bygden för att tillsammans finna goda utvecklingsmöjligheter. 
 
Ett bra exempel var Återvändardagen 2017, mycket arbete, men vilken PR för 
både bygden och Brattbäcken. 
 
Ett intresse för BSF torde även vara att skapa en attraktivitet för inflyttning av 
nya bybor, att möta nya bybor med personliga besök och tillfälle för information. 
 
Att nyfödda bybor möts med en gåva, vilket sker just nu, är en trevlig aktivitet 
som skapar samhörighet. 
 
Lika viktigt att då en bybo lämnar jordelivet, att visa respekt med en gåva till 
båren.  
 
Föreningen fyller en funktion i byn och styrelsen har ett ansvar att inte bara 
förvalta, utan att utveckla byn och samverkan med andra byar. 
 
Föreningens ekonomi är en akilleshäl, en utmaning i verksamheten. Föreningen 
har dock möjligheter att söka driftsbidrag och bygdemedel, det senare med viss 
framgång de senare åren. 
 
Det finns mycket mer att säga om verksamheten och en utveckling av 
verksamheten.  
 
Men, om jag nu som bybo vill söka information om styrelsens verksamhet så 
hittar jag ingenting!  
 
Syns man inte, finns man inte, är ett talesätt som faktiskt stämmer. I den 
utvecklingen av sociala medier som skett ser man dagligen lysande exempel på 
genomslag av information och kommunikation. 
 



Att vara aktiv på hemsidan och FB kan ju faktiskt medföra ett intresse att bidra 
till föreningens verksamhet, att synas och möta både bybor och andra med 
information och bjuda upp till kommunikation. 
 
Det finns en risk att föreningen blir en sluten krets kring styrelsen då ingen 
information kommer ut. Det är förödande i längden för att öka intresset för 
styrelsearbete för byns bästa. 
 
 
BESKRIVNING: 
 
På hemsidan www.brattbacken.com är det sista inlägget från 13 juni 2018. 
Tidigare fanns en gästbok, men den fliken är borta.  
 
På Brattbäckens FB-sida är det sista inlägget från 13 juli 2018. 
 
Bägge sidorna har stått stilla i ett halvår vad gäller inlägg. Följande saknas: 
 
Det finns inga styrelseprotokoll utlagda eller referat från styrelsemöten. Vilka 
beslut fattar styrelsen? 
 

• Det finns ingen mötesplan utlagd över året gällande styrelsemötena, jag 
som bybo kanske vill närvara och ha åsikter, dock ingen beslutsröst, men 
ändock ett forum för dialog. Det bygger dock på att även dagordningar 
blir utlagda inför kommande styrelsemöten. 

 
• Det finns inga årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelser, ekonomisk 

berättelse, revisionsberättelse, budget utlagda från årsmötena. 
 

• Det finns ingen information om ekonomin, utfall och budgetläge, något 
som borde redovisas minst varje kvartal. 

 
• Det finns ingen information om hembygdsmedlen, d.v.s. om ansökan 

bifallits och hur mycket BSF har erhållit och till vad. Till detta inga beslut 
utlagda och hur i tiden bygdemedlen ska användas. 

 
• Det finns ingen information om hur en bybo ska förhålla sig som vill ge en 

gåva till föreningens verksamhet. 
 

• Det finns ingen information om den minnesfond som diskuterats och hur 
den ska hanteras. 

 
• I den bästa av världar finns även en från årsmötet, förankrad 

aktivitetsplan för året utlagd. 
 

• Det finns inga beslut eller information om hur föreningen hanterar 
nyinflyttade bybor, nyfödda och avlidna bybor med gåva eller annat. 

 



• Det finns inga uppgifter om vilka som ingår i styrelsen och kontaktvägar 
till dem. 

 
 
 
: 
BEDÖMNING: 
 
Vid en samlad bedömning så saknas det väldigt mycket information om 
styrelsearbetet och verksamheten, rättare sagt finns det ingenting. 
 
Med utgångspunkt att skapa intresse för byn, byns verksamhet, styrelsearbete, 
bidra med hjälp vid aktiviteter, så krävs ett nytänk gällande information. 
 
 
YRKANDE 
 

Med ovanstående beskrivning yrkar jag att årsmötet ger styrelsen i 
uppdrag att utifrån nedan angivna Att-satser uppdatera hemsidan med de 
angivna handlingarna för att skapa en bättre insyn och delaktighet i 
föreningens arbete.  
 

• Att en mötesplan blir utlagd över året gällande styrelsemötena, jag som 
bybo kanske vill närvara och ha åsikter, dock ingen beslutsröst, men 
ändock ett forum för dialog. Det bygger dock på att även dagordningar 
blir utlagda inför kommande styrelsemöten. 

 
• Att årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelser, ekonomisk berättelse, 

revisionsberättelse, budget utlagda på hemsidan. 
 

• Att information om ekonomin, utfall och budgetläge, något som borde 
redovisas minst varje kvartal, blir utlagda på hemsidan. 

 
• Att information om hembygdsmedlen, d.v.s. om ansökan bifallits och hur 

mycket BSF har erhållit och till vad.  
 

• Att styrelsebeslut blir utlagda om/och hur i tiden bygdemedlen ska 
användas. 

 
•  Att information om hur en bybo ska förhålla sig som vill ge en gåva till 

föreningens verksamhet blir utlagt på hemsidan. 
 

• Att information om den minnesfond som diskuterats och hur den ska 
hanteras blir utlagt på hemsidan. 

 
• Att även en från årsmötet, förankrad aktivitetsplan för året utlagd. 

 
• Att beslut eller information om hur föreningen hanterar nyinflyttade 

bybor, nyfödda och avlidna bybor med gåva eller annat. 



 
• Att uppgifter om vilka som ingår i styrelsen och kontaktvägar till dem. 

 
• Att FB-sidan blir aktivare med fler redaktörer för fler inlägg. 

 
Överlämnar denna motion för vidare handläggning inför årsmötets beslut. 
 
 
Brattbäcken 12 januari 2019 
 
 
 
 


