Verksamhetsberättelse för
Värings Intresseförening 2017
Under året har åtta styrelsemöten samt årsmöte hållits. I samband med några skedde också
planering och utvärdering i samband med Vår i Väring och Julmarknad.
Styrelsen bestod av:
ordförande
Ingela Eriksson, 17
Madeleine Ström 17
kassör
Anita Ström, 16-17
sekreterare Sara Kvist, 16-17
Therese Lindberg 16-17
ersättare
Yngve Svensson, 17
ersättare Orvar Eriksson, 17
ersättare
Maibritt Andersson, 17
ersättare Olof Almqvist, 17
revisor
Roland Åberg, ersättare Håkan Nyström
valberedning: Gunilla Nilsson och Rolf Johansson
Avgifter till föreningen har varit 40 kr för enskild medlem, 50 kr för förening samt 100 kr för företag.
Antal medlemmar 2017: privatpersoner 31, föreningar 2, företag 13 st.
Föreningen förvaltar hemsidan www.varing.se dit aktuella företag och föreningar i bygden kan
länka sig. Hemsidan hade 210652 (2016 - 185576)
nedladdningar, med 79784 (2016 - 42624) unika besök på
sidor.
Under året har två större aktiviteter genomförts, Vår i Väring
6 maj i Truvet samt Julmarknaden, i och runt
församlingshemmet. Båda arrangemangen har varit trevliga
och samlat Väringsbygden. Vår i Väring genomfördes för
sjätte gången runt GIF-stugan, med fika, försäljning,
bakluckeloppis och promenad med femkamp samt lunch
utanför scoutstugan.. Julmarknadens försäljningsstånd var
för sjunde året utanför församlingshemmet den 10 december.
Där signerades och såldes även böcker av Jan-Erik Ullström och föreningen hade lotteri om
medlemsvärvning.
Årets väringabo 2017 blev Jan-Erik Ullström.
Motivering: Du har gamla rötter i och är uppväxt i Locketorp.
Skolgången var i Väring och Stöpen. Med din egen fantasi och
språkglädje har du skapat en lokal värld med ord. Den är
kärleksfull, originell, humoristisk och visar stor respekt för
olikheter samt berättar om bygden och dess invånare. Vi väntar
på mer!
Under året har fibernätet byggts ut ytterligare. På www.varing.se
kan alla följa utvecklingen, både gällande bygden och fiberutbyggnaden.
Fibernätet har utvidgats till att omfatta Binneberg, Horn, Bankälla och Flistad. Cirka 240 nya
anslutningar, i ett område som även omsluter Askeberga och Vaholm. Ytterligare ett hyreshus i
Väring kommer med samt drygt 20-talet hus i tidigare områden.
Styrelsen tackar medlemmar och andra som engagerat sig i bygdens utveckling.
Väring den 19 januari 2018

Verksamhetsplan 2018 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
Föreningar och företag uppmuntras att använda sig av www.varing.se så att det blir
en levande webbplats för bygden. Vi planerar en välkomsttavla vid Store Flo och
byteshållplatsen. Vi för dialog med Skövde kommun angående bland annat
seniorboende i Väring och bredbandsutbyggnad. Vi stöttar lokala föreningar.
Arrangemang
Vår i Väring 6 maj - i samarbete med Scouterna, Värings Gif och Väring-Locketorps
hembygdsförening samt inbjudan till skolan, företag, hantverkare och privatpersoner
att delta. Vi baserar verksamheten på föreningsaktiviteter och försöker kombinera
med försäljning och lockande aktiviteter.
Julmarknad 12 december - med fokus på föreningar och stöd från företag. Planering
och samordning startar i oktober. Årets Väringabo utses efter nomineringar under
året.
Beredskap för aktuella frågor och händelser
Styrelsen skall ha en beredskap för att agera och uttrycka synpunkter på frågor som
berör vår bygd och verksamheten här. Vi försöker bredda engagemanget genom att
aktivera medlemmar i olika frågor som ligger närma dem.
Medlemmar
Vi gör en aktiv
medlemsvärvning
under 2018. Bland
annat på infoblad inför
Vår i Väring.
Information sprids via
www.varing.se,

Tidsplan 2018

vår 2018

höst 2018

26 feb 2018

styrelsemöte Östergården

13 mrs 2018

Årsmöte + plan Vår i Väring,
Klåvastens vandrarhem
19.00

15 okt 2018 styrelse + plan 19.00
Julmarknad

19 apr 2018

plan Vår i Väring, 19.00
GIFstugan

15 nov
2018

plan Julmarknad 19.00

6 maj 2018

Vår i Väring, 11.00-15.00

12 dec
2018

Julmarknad 15-18

8 maj 2018

utv Vår i Väring 19.00

17 dec
2018

utvärdering Julmarknad

Budgetförslag
2017

Inkomster

Utgifter

medlemsavgifter

2000,00 kr försäkring

lotteri

2000,00 kr porto, webbplats

4000,00 kr

sponsring

4000,00 kr flygblad

4000,00 kr

Summa

8000,00 kr Summa

8000,00 kr

0,00 kr

Värings Intresseförening

Valberedningens förslag till val 2018

Årsmöte 13 mars 2018

Ordförande Ingela Eriksson omval 2018

19.00 Värings scoutstuga

Sekreterare Gunilla Löfvenborg nyval 2018-19

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(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
18 Mötet avslutas

Kassör Anita Ström vald 2017-18

Inkomster

V . ordf. Henrik Dahlin, nyval fylln-18

Ledamot Ingegerd Blomqvist nyval 2018-19
Ersättare Henrik Wessberg nyval 2018
Ersättare Sofia Leo nyval 2018
Ersättare Orvar Eriksson omval 2018
Ersättare Yngve Svensson omval 2018
Revisor Roland Åberg omval 2018
Ersättare Håkan Nyström omval 2018
Valberedningskommitté för 2019 väljs av
årsmötet.
Väring 12 mars 2018
Rolf Johansson Gunilla Nilsson

VÄRINGS INTRESSEFÖRENING
Ekonomisk redogörelse för år 2017
Kassör: Anita Ström
Vi hade 31 betalande privatpersoner, 2
föreningar samt 13 företag som
medlemmar. Medlemsavgifter ingår i
inkomster från olika aktiviteter. Kopiering
arrangemang 2016 och 2017.

Utgifter

Vår i Väring

1 775,00 kr Försäkr

hemsida—17

2700,00 kr Bank

Vakälla+promenad

1475,00 kr Hemsida

0,00 kr
Tillgångar

750,00 kr
Plusgiro

Julmarknad

1100,00 kr Kopiering

Företag

5000,00 kr Övrigt

Medl förening

15835,59 kr

0 kr Lev.skuld

0,00 kr

Vinst

2960,00 kr
0

140,00 kr

S:a inkomster

12290,00 kr S:a utgifter

Summa

kassa

18795,59 kr Eget kapital

100,00 kr

Medlem privat

Förlust

8580,00 kr

Skulder

Summa 18 795,59 kr

Vinst
12 290,00 kr Summa

9330,00 kr
2960,00 kr

12 290,00 kr

18 795,59 kr

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

Verksamhetsberättelse för
Värings Intresseförening 2018
Under året har sex styrelsemöten samt årsmöte hållits. I samband med några skedde också
planering och utvärdering i samband med Vår i Väring och Julmarknad.
Styrelsen bestod av:
ordförande
Ingela Eriksson, 18
Henrik Dahlin
18
kassör
Anita Ström, 17-18
sekreterare Gunilla Löfvenborg 18-19
Ingegerd Blomqvist 18-19
ersättare
Henrik Wessberg, 18
ersättare Orvar Eriksson, 18
ersättare
Yngve Svensson, 18
ersättare Yngve Svensson, 18
revisor
Roland Åberg, ersättare Håkan Nyström
valberedning: Gunilla Nilsson och någon som styrelsen skulle försöka få fatt i
Avgifter till föreningen har varit 40 kr för enskild medlem, 50 kr för förening samt 100 kr för företag.
Antal medlemmar 2018: privatpersoner 15, föreningar 2, företag 17 st.
Föreningen förvaltar hemsidan www.varing.se dit aktuella
företag och föreningar i bygden kan länka sig. Hemsidan
hade 188772 (2017 - 210652) nedladdningar, med 105517
(2017 - 79784) unika besök på sidor.
Under året har två större aktiviteter genomförts, Vår i Väring
6 maj i Truvet samt Julmarknaden 12 december, i och runt
församlingshemmet. Båda arrangemangen har varit trevliga
och samlat Väringsbygden. Vår i Väring genomfördes för
sjunde gången runt GIF-stugan, med fika, försäljning,
bakluckeloppis och promenad samt lunch utanför
scoutstugan.. Julmarknadens försäljningsstånd var för
åttonde året utanför församlingshemmet den 10 december.
Där signerades och såldes även böcker av Jan-Erik Ullström
och föreningen hade lotteri om medlemsvärvning.
Årets väringabo 2018 blev Karl-Åke Hell.
Motivering: Du lever vad du lär och är en engagerad ledare
och medmänniska. För många år sedan blev du scoutledare
för sonens grupp och sedan har du fortsatt din ledargärning
för att stärka de ungas utveckling. Detta gör du nu även på
skaraborgsnivå. Många känner dig som ordförande i
vägföreningen, att du arbetade med att ge väringsborna
bredband via fiber och att du sliter med att hålla Store Flo ren och fin. Tack Kåke!
Under året har utbyggnaden av fibernätet utökats i etapp 3, tredje chansen samt i Kvarnen. På
www.varing.se kan alla följa utvecklingen, både gällande bygden och fiberutbyggnaden. Under året
började Väringbygdens seniorer också lägga info på www.varing.se
Under hösten träffades flera bygdeföreningar för att träffa kommunen kring bygdeutveckling.
Första mötet med politiken hölls i Värings scoutstuga 12 november, där hela KSAU, sektorschefer
samt nio orters företrädare fanns med. Skall hela kommunen få mer livskraft nu? Vi hoppas det.
Styrelsen tackar medlemmar och andra som engagerat sig i bygdens utveckling.
Väring den 2 mars 2019

Verksamhetsplan 2019 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
Föreningar och företag uppmuntras att använda sig av www.varing.se så att det blir en levande
webbplats för bygden. Vi för dialog med Skövde kommun angående bland annat seniorboende i
Väring och utveckling av bygden. Fokus på Väring 2021. Vi samarbetar med lokala föreningar.
Arrangemang
Vår i Väring 5 maj - i samarbete med Scouterna, Värings Gif och Väring-Locketorps
hembygdsförening samt inbjudan till skolan, företag, hantverkare och privatpersoner att delta. Vi
baserar verksamheten på föreningsaktiviteter och försöker kombinera med försäljning och
lockande aktiviteter.
Julmarknad 8 december - med fokus på föreningar och stöd från företag. Planering och
samordning startar i oktober. Årets Väringabo utses efter nomineringar under året.
Beredskap för aktuella frågor och händelser
Styrelsen skall ha en beredskap för att agera och uttrycka synpunkter på frågor som berör vår
bygd och verksamheten här. Vi försöker bredda engagemanget genom att aktivera medlemmar i
olika frågor som ligger närma dem.
Medlemmar
Vi gör en aktiv
medlemsvärvning
under 2019. Bland
annat på infoblad inför
Vår i Väring.
Information sprids via
www.varing.se,
anslagstavlor och vid
olika arrangemang.
Lotteri
Vi planerar lotterier till
Vår i Väring och
julmarknad.

Tidsplan 2018

vår 2019

höst 2019

26 feb 2019

styrelsemöte Östergården

13 mrs 2019

Årsmöte + plan Vår i Väring,
Klåvastens vandrarhem
19.00

15 okt 2019 styrelse + plan 19.00
Julmarknad

16 apr 2019

plan Vår i Väring, 19.00
GIFstugan

14 nov
2019

plan Julmarknad 19.00

5 maj 2019

Vår i Väring, 11.00-15.00

8 dec 2019

Julmarknad 15-17.30

7 maj 2019

utv Vår i Väring 19.00

10 dec 201

utvärdering Julmarknad

Budgetförslag
2019

medlemsavgifter

Inkomster

500,00 kr försäkring

Utgifter

0,00 kr

lotteri

3000,00 kr porto, webbplats

4000,00 kr

sponsring

4500,00 kr flygblad

4000,00 kr

Summa

8000,00 kr Summa

8000,00 kr

Värings Intresseförening

Valberedningens förslag till val 2019

Årsmöte 13 mars 2019

Ordförande Ingela Eriksson omval 2019
V . ordf. Henrik Dahlin, omval 2019/20

19.00 Pensionat Klåvasten

Sekreterare Gunilla Löfvenborg vald 2018-19

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(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
18 Mötet avslutas
Inkomster

Ledamot Rasmus Landström fylln.val 2019
Ersättare Henrik Wessberg omval 2019
Ersättare Sofia Leo omval 2019
Ersättare Orvar Eriksson omval 2019
Ersättare Yngve Svensson omval 2019
Revisor Roland Åberg omval 2019
Ersättare Håkan Nyström omval 2019
Valberedningskommitté för 2020 väljs av
årsmötet.
Väring 3 mars 2019
Gunilla Nilsson

VÄRINGS INTRESSEFÖRENING
Ekonomisk redogörelse för år 2018
Kassör: Anita Ström
Vi hade 17 betalande privatpersoner, 2
föreningar samt 17 företag som
medlemmar. Medlemsavgifter ingår i
inkomster från olika aktiviteter. Kopiering
arrangemang 2018.

Utgifter

Vår i Väring

2 580,00 kr Annons

hemsida—18

2800,00 kr Bank

1 013,00 kr
750,00 kr

Hemsida

4 092,50 kr

Julmarknad

3780,00 kr Kopiering

4060,00 kr

Företagsinbet

3050,00 kr Övrigt

2 172,00 kr

Medl förening

Kassör Birgith Klingberg nyval 2019-20

Tillgångar

Plusgiro
kassa

Skulder

19018,09 kr Eget kapital
0 kr Lev.skuld
Vinst

100,00 kr

18795,59 kr
0,00 kr
222,50 kr
0

Summa 19 018,09 kr

S:a inkomster

Förlust
Summa

12310,00 kr S:a utgifter

Vinst
12 310,00 kr Summa

12087,50 kr
222,50 kr

12 310,00 kr

19 018,09 kr

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

