
Påverka orten där du finns - nu och i framtiden

Det gäller Väringsbygden

Värings intresseförening inbjuder
7 mars till Scoutstugan

19.00-20.00 Årsmöte för medlemmar
Betala 40 kr senast 6 mars så är du medlem 2023.
Förening betalar 50 kr. Företag betalar 100 kr.
Swishnummer 0708-440159 Birgith Klingberg
Alla får delta i årsmötet men bara medlemmar får rösta.
Anmäl i förväg då vi bjuder på pizza.

Översiktsplan för 2025-2040 - ÖP2040. 
Sista dag att påverka var 28/2.

Referensgrupp och Dialogmöte
Vi sätter ihop en grupp under februari och alla inbjuds sedan till 

Dialogmöte 20 mars 18.00-21.00 Värings församlingshem
Du kan vara ung eller gammal, privatperson, föreningsmänniska, 
företagare eller arbeta på orten. Kom som du är och ta med dig idéer och 
frågor. Läs mer på www.varing.se och Facebook Vi i Väring och 
Värings intresseförening. 
Alla har fått ett inbjudningskort - svara på det!

Anmäl intresse att bidra och påverka till 
ingela@varing.se 

http://www.varing.se
mailto:ingela@varing.se
http://www.varing.se
mailto:ingela@varing.se


Verksamhetsberättelse för 
Värings Intresseförening 2022
Under året har sex styrelsemöten samt årsmöte hållits. Pandemin lugnar ner sig och vi kan 
genomföra vår planerade verksamhet. Tyvärr ännu inga Dialogmöten med kommunen men vi 
jobbar med Översiktsplan 2040 på olika sätt och i diverse forum.

Styrelsen bestod av:
ordförande Ingela Eriksson, 22 vice ordf Anders Löfvenborg 21-22
kassör Birgith Klingberg 21-22
sekreterare Lisa Bring 22-23

Rasmus Landström 22-23
ersättare Henrik Wessberg, 22 ersättare Orvar Eriksson, 22
ersättare Yngve Svensson, 22 ersättare Alexandra Leinonen
revisor Roland Åberg, ersättare Håkan Nyström
valberedning: Gunilla Nilsson och Gunilla Löfvenborg.

Avgifter till föreningen: 40 kr för enskild medlem, 50 kr för förening samt 100 kr för företag.
Antal medlemmar 2022: privatpersoner 28, företag 1 st.

Föreningen förvaltar hemsidan www.varing.se dit aktuella företag och föreningar i bygden kan 
länka sig. Facebooksidan och Facebookgruppen (drygt 960 deltagare) är igång.
Dialogmöte kom ej igång då Skövde kommun inte hann. Däremot deltog vi i förarbetet för ny 
ÖP2040, där vi påtalade och skrev våra åsikter om satsningar på Väringsbygden. Vår i Väring 
genomfördes med bra väder och många besökare. Julmarknaden drog mycket folk. Snövit var 
Ida Lundgren. Anna-Lisa Misker fick ett hedersomnämnande då hon var nominerad men gick 
bort i november. Två Väringabor utsågs 2022:

Årets Väringabo 2022 - Stefan Karlsson
Ett samhälle som en gång hade flera livsmedelsbutiker, banker och livaktig handel 
har saknat en egen butik under flera år. Vi sökte en lösning, men du fann oss! 
Väringsbor och alla som far här förbi är glada och tacksamma för att vi idag har ett 
bra utbud och en trevlig och tillmötesgående handlare i dig. Nu har vi åter både 
handel och restaurang tillbaka på Hedhamra. 
Tack och lycka till med 24SJU!

Årets Väringabo 2022 - Eddi Solaka
Ett samhälle som en gång hade flera livsmedelsbutiker, banker och livaktig handel 
har saknat en restaurang under flera år. Så kom du till oss på Hedhamra. 
Väringsbor och alla som far här förbi är glada och tacksamma för att vi idag har en 
bra restaurang och en trevlig och tillmötesgående krögare i dig. Nu har vi åter både 
handel och restaurang tillbaka på Hedhamra. Tack och lycka till med Eddis grill!

Väringsborna bidrog till ännu en gran i byn. Alla måste spara el detta år, även Skövde kommun. 
Ett beslut att flytta ut tre gympagrupper från Väring till Tidan under tre månader spar ingen el 
men försvårar för deltagarna. Många insändare i SLA och kontakter med politiker och 
tjänstepersoner gav ingen utdelning under december men vårt opinionsarbete fortsatte.

Vårt ljusträd vid Store Flo sparade vi 2022 men kommunens lyste så det räckte.

Styrelsen tackar medlemmar och andra som engagerat sig i bygdens utveckling.

Väring den 28 februari 2023



Förslag Verksamhetsplan 2023 för 
Värings Intresseförening
Huvudsyftet är att verka för en positiv utveckling för Väring med omnejd, för samarbete 
mellan ortens invånare, föreningar, företag, skola, kyrka och serviceorgan samt för den 
positiva livsmiljön i trakten.

Aktuella frågor
Vi påverkar Skövde kommun om ÖP2040 för att stödja utvecklingen i och kring Väring. Det 
måste bli fler tomter i Väring och möjlighet att bygga utanför samhället. Vi samarbetar med 
befolkningen, lokala föreningar och företagare. www.varing.se informerar om bygdens frågor och 
händelser. Facebook, en sida och en grupp sköts av tidigare styrelsemedlemmar. Referensgrupp 
Väring bildas i februari och ett dialogmöte hålls i Väring 20 mars 2023.

Arrangemang
Vår i Väring 6 maj - i samarbete med Scouterna, Värings GoIf och Wäring-Locketorps 
hembygdsförening samt inbjudan till skolan, kyrkan, företag, hantverkare och privatpersoner att 
delta. Vi baserar verksamheten på föreningsaktiviteter och försöker kombinera med försäljning 
och lockande aktiviteter. 
Julmarknad 10 december - med fokus på föreningar och stöd från företag. Planering och 
samordning startar i oktober. Årets Väringabo utses efter nomineringar under året.

Arbete med aktuella frågor och händelser
Styrelsen agerar och uttrycker synpunkter på frågor som berör vår bygd och verksamheten här, 
bl a i Skövdes Översiktsplan 2040. Vi försöker bredda engagemanget genom att aktivera 
medlemmar i olika frågor som ligger nära dem. Digitala och fysiska träffar. Vi lyckades stoppa 
stängningen av 
gymnastiksalen och 
istället få kommunen att 
förbättra samarbetet 
med oss i kringorterna. 
Väring bör vara en 
serviceort istället för 
lokalort för att kunna 
behålla skola/förskola. 
Fler tomter behövs i 
närområdet.

Vi gör en aktiv 
medlemsvärvning under 
2023. Bland annat i 
Facebookgruppen inför 
Vår i Väring och på Vi i 
Väring samt 
www.varing.se. 
Information sprids via 
www.varing.se, 
anslagstavlor och vid 
olika arrangemang. 
Kontonummer och 
Swish på utskick i vår 
samt digital info.

vår 2023 Tidsplan 2023 höst 2023 Tidsplan 2023

8 febr
15 febr

styrelsemöte Digitalt
Referensgruppsmöte Väring

? Referensgrupp

7 mrs
20 mars
9 mars

Årsmöte + plan Vår i Väring,
Dialogmöte Väring
Referensgruppsmöte Väring

11 okt styrelse + plan 19.00 
Julmarknad

30 mars
12 apr
25 april

Referensgruppsmöte 
plan Vår i Väring, 18.30
Referensgruppsmöte

15 nov plan Julmarknad 19.00

6 maj
10 maj 

Vår i Väring, 11.00-15.00
utv Vår i Väring 19.00

10 dec Julmarknad 15-17.30

24 maj Miljödag i Dagstorp 18.00
11 dec utvärdering Julmarknad

Budget 2022 Inkomster Utgifter

medlemsavgifter 1000,00 kr mtrl, resor, hyra… 15500,00 kr

Utvecklingspeng 10000,00 kr porto, webbplats 10000,00 kr

 lotter, sponsring 1000,00 kr information 6000,00 kr
förlust 19500,00 kr

 Summa 31500,00 kr Summa 31500,00 kr

http://www.varing.se
http://www.varing.se
http://www.varing.se
http://www.varing.se


Värings Intresseförening

Årsmöte 7 mars 2023 
19.00 Scoutstugan Väring

1 Val av ordförande på mötet  
2 Fastställande av röstberättigade  
3 Val av sekreterare samt justerare  
4 Fastställande av föredragningslista  
5 Fråga om mötet är behörigen kallat  
6 Verksamhetsberättelse och ekonomisk 
berättelse  
7 Revisorns berättelse  
8 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen  
9 Behandling av motioner/propositioner  
10 Verksamhetsplan, budget, 
medlemsavgift (förslag: enskild 40.-, 
förening 50.-, företag 100.-)  
11 Val av styrelseordförande 1 år  
12 Val av styrelseledamöter, väljes på 2 år  
13 Val av ersättare, 1 år  
14 Val av revisor och revisorsersättare  
15 Val av valberedning, en 
sammankallande  
16 Val av firmatecknare, var för sig  
17 Övriga frågor  

Valberedningens förslag till val 2023

Ordförande Ingela Eriksson omval 2023 
V . ordf. Emil Forslund nyval 2023-24 
Sekreterare Lisa Bring vald 2022-23 
Kassör  Birgith Klingberg omval 2023-24 
Ledamot Rasmus Landström vald 2022-23 
Ersättare Caroline Josefsson nyval 2023 
Ersättare Viktoria Sandbom nyval 2023 
Ersättare Orvar Eriksson omval 2023 
Ersättare Yngve Svensson omval 2023
Revisor Roland Åberg omval 2023 
Ersättare Håkan Nyström omval 2023
Valberedningskommitté för 2024 väljs av 
årsmötet.

Väring 26 februari 2023  
Gunilla Nilsson, Gunilla Löfvenborg och 

VÄRINGS INTRESSEFÖRENING 
Ekonomisk redogörelse för år 2022 
Kassör: Birgith Klingberg    
Vi hade 28 betalande privatpersoner,  
föreningar samt 1 företag som medlemmar. 

Observera att granen och hemsidan för 
2022 ej är betalt. Utvecklingspeng söktes ej  
då vi haft liten verksamhet under 
pandemin.

Revision  
Revisor Roland Åberg har gjort 
revision och allt är korrekt utfört.

Tillgångar Skulder

Plusgiro 71192,69 kr Eget kapital 69170,24 kr

kassa 20 kr Lev.skuld 0,00 kr

Vinst 2042,45 kr

0

Summa 71 212,69 kr 71 212,69 kr

Inkomster Utgifter

Vår i Väring 430,00 kr

varing.se 0,00 kr Bank 953,40 kr

Utvecklingspeng 0,00 kr Hemsida 331,25 kr

Julmarknad 0,00 kr Julmarkn.
Väringabo

889,90 kr

Lotteri netto 1067,00 kr Övrigt 0,00 kr

gåvor gran 2100,00 kr Årsmöte 
Väring

500,00 kr

Medl.avg 1 220,00 kr Hela Sverige 100,00 kr

Blomvattning 10 000,00 kr Blomvattning 10000,00 kr

S:a inkomster 14817,00 kr S:a utgifter 12774,55 kr

Förlust Vinst 2042,45 kr

Summa 14 817,00 kr Summa 14 817,00 kr

http://varing.se


Proposition om namnbyte 
till årsmötet för Värings intresseförening den 7 mars 2023 

Värings samhällsförening bildades 25 februari 1993. 1995 byttes namnet till Värings 
Intresseförening. Nuvarande stadgar, från 1997 beskriver föreningens syfte 

att verka för en positiv utveckling för Väring med omnejd 
att verka för samarbete mellan ortens invånare, föreningar, företag, skola, 
kyrka och serviceorgan 
att verka för att bibehålla den positiva livsmiljön i trakten 

Under många år har vi på olika sätt aktivt verkat för detta syfte och det behövs att vi 
fortsätter på samma sätt. Endast namnet ändras så att det blir tydligare att syftet 
handlar om att arbeta med utvecklingsfrågor för vår bygd. Det har hänt att vi av 
myndigheter ifrågasatts om vi bara verkar i eget intresse med det namn vi nu har.

I Skövde kommun har grupper i Timmersdala och Tidan lagt Utvecklingsgrupp till sina 
ortsnamn och Skövde kommun ger idag även särskilt stöd för att Utvecklingsgrupper 
skall finnas. Wäring-Locketorps hembygdsförening arbetar också med lokala frågor 
men på ett annan sätt än Värings intresseförening gör.


Styrelsen har diskuterat frågan och ser flera fördelar med detta namn, som 

att föreningens syfte är att utveckla hela vår bygd 

att namnet tydligare vårt syfte för både bygdens invånare och andra organisationer. 

att likartade organisationer i bygden lagt ”utvecklingsgrupp till sina ortnamn.


Förslag: 
Styrelsen föreslår ett namnbyte från Värings intresseförening till Väringbygdens 
utvecklingsgrupp.

Stadgarna uppdateras med det nya namnet som ersätter det tidigare, men ändras inte 
i övrigt.


(bilagan visar förslaget på nya stadgar och de ändringar som görs)


Väring 28 februari 2023


Styrelsen för Värings intresseförening


Se bilaga!




Bilaga: (kursiv stil visar var ändringar görs)


Värings intresseförening 
Väringbygdens utvecklingsgrupp 
Stadgar antagna 19970424 20230307 

§ 1 Föreningen 
Föreningens namn är Värings Intresseförening 
Väringbygdens utvecklingsgrupp. Föreningen är 
partipolitiskt och religiöst obunden. 

§ 2 Syfte 
Föreningen har till syfte 
att verka för en positiv utveckling för Väring 
med omnejd 
att verka för samarbete mellan ortens 
invånare, föreningar, företag, skola, kyrka 
och serviceorgan 
att verka för att bibehålla den positiva 
livsmiljön i trakten 

§ 3 Medlemmar 
Enskilda, föreningar och företag kan bli 
medlemmar genom att erlägga årsavgift 

§ 4 Styrelse 
En styrelse väljs för att leda verksamheten. 
Styrelsen består av ordförande, samt fyra 
ledamöter. Fyra suppleanter utses också. 
Suppleanterna har alltid närvarorätt vid 
styrelsemötena. Styrelsen väljs t o m tiden för 
nästa ordinarie årsmöte. 

Styrelsens uppgift är 
att verka enligt föreningens syfte 
att förbereda och leda föreningens arbete 
att nogsamt sköta föreningens ekonomi samt 
utse kassör/firmatecknare 
att lämna uppgifter om föreningens ekonomi och 
verksamhet till revisorn senast 28 februari 
att företräda föreningen och ta nödvändiga 
beslut emellan medlemsmöten 
att kalla till medlemsmöten när situationer 
uppkommer som kräver detta 
att vid särskilda behov kunna tillsätta kommittéer 

Styrelsen är beslutsför när minst hälften av 
medlemmarna är närvarande. Vid lika röstetal 
avgör ordföranden. Arbetet är ideellt. 
Reseersättning kan utgå efter styrelsebeslut. 

§ 5 Ekonomi 
Räkenskapsår är detsamma som kalenderår. 
Styrelsen förvaltar och använder medel i 
enlighet med föreningens syfte. Revisorn 
granskar räkenskaper och verksamhet samt 
bifogar sin berättelse i kallelse till årsmötet. 

§ 6 Årsmöte 
Ordinarie årsmöte hålls varje år, senast den 31 
mars. Kallelse utgår till alla medlemmar samt 
anslås i byn, minst 14 dagar i förväg. Till 
medlemmarna bifogas med kallelsen: ekonomisk 
berättelse, verksamhetsberättelse, 
revisionsberättelse, förslag till verksamhetsplan 
samt valberedningens förslag. 
Förslag till verksamhetsplanen, samt motioner till 
årsmötet skall inlämnas skriftligen till styrelsen 
senast den 1 mars. 

Följande ärenden behandlas på årsmötet: 
1. Val av ordförande på mötet 
2. Fastställande av röstberättigade 
3. Val av sekreterare samt justerare 
4. Fastställande av föredragningslista 
5. Fråga om mötet är behörigen kallat 
6. Verksamhetsberättelse och 

ekonomisk berättelse 
7. Revisorns berättelse 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
9. Behandling av motioner 
10. Verksamhetsplan, budget, 

medlemsavgift 
11. Val av styrelseordf/firmatecknare, 1 

år 
12. Val av styrelseledamöter, väljes på 2 

år 
13. Val av suppleanter, 1 år 
14. Val av revisor och revisorsuppleant 
15. Val av valberedning, en 

sammankallande 
16. Övriga frågor 

Varje medlem(med avgift erlagd senast 1 mars) 
har en röst. Vid lika röstetal avgör ordföranden. 

§ 7 Stadgeförändring/upplösning 
Stadgeförändring eller beslut om föreningens 
upplösande sker vid ordinarie eller extra 
ordinarie årsmöte. Beslutet skall ske med minst 
3/4 majoritet. Vid en upplösning används 
eventuella tillgångar till något ändamål som 
årsmötet beslutar om och som ligger i linje med 
föreningens syfte.


