
Verksamhetsberättelse för 
Värings Intresseförening 2020
Under året har fyra styrelsemöten samt årsmöte hållits. Coronapandemin gjorde att flera möten 
hölls digitalt och varken Dialogmöte, Vår i Väring eller Julmarknad kunde genomföras.

Styrelsen bestod av:
ordförande Ingela Eriksson, 20 vice ordf Anders Löfvenborg fylln -20
kassör Birgith Klingberg 19-20
sekreterare Lisa Bring 20-21

Rasmus Landström 20
ersättare Henrik Wessberg, 20 ersättare Orvar Eriksson, 20
ersättare Yngve Svensson, 20 ersättare Henrik Dahlin 20
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 2020: privatpersoner 10, företag 2 st.

Föreningen förvaltar hemsidan www.varing.se dit aktuella företag och 
föreningar i bygden kan länka sig. Facebooksidan är i gång likson 
Facebookgruppen. Den senare är riktigt aktiv och sköts av en tidigare 
styrelsemedlem.
Året blev inte alls enligt vår plan. Vi var i startgroparna för Skövde kommuns 
satsning på yttertätorternas dialogmöte samt Vår i Väring men allts fick ställas in då 
coronapandemin gjorde att vi inte kunde träffas. Våren var klart begränsad. Sommaren gav en 
ljusning men höstens ökande smittspridning gjorde att vi inte ens kunde ordna en promenad 
utan att bryta regler och riskera hälsan.

Årets väringabo 2020 blev Börje Reimertsson 
Motivering: En generös, energisk och uthållig idealist som flyttade till kärleken i Väring och blev 
kvar, femtio år. Kapten på P4 och utbildare på Räddningsskolan. Scoutförälder som samlade 
tidningar och byggde scoutstuga. Fixade, med P4 OK, orienteringskarta 
till Truvet och säkrare cykelbana dit från byn. Planlade och skrev avtal 
för Värings motionsspår och har sedan underhållit detsamma i 35 år – 
ofta i det tysta. Ibland även kolare vid milan i Vakällan.

Fiberanslutning i Jättadalens fastighet gjordes. På www.varing.se kan 
alla följa utvecklingen, både gällande bygden och fiberutbyggnaden.

Föreningen ansökte om och erhöll 20000 kr till utvecklingspeng av 
Landsbygdspotten. Dock kom våra planer på skam då vi hade svårt att 
samla människor i möten och verksamhet. Vägföreningen i samhället 
las ned under hösten och bistod med den sista granen i byn. Värings 
intresseförening ljusstaken ett träd vid Store Flo för att lysa upp något i 
den mörka tiden

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

Väring den 16 februari 2021

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


Förslag Verksamhetsplan 2021 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. Våren 2021 bildas en referensgrupp och dialogmöte mellan bygdens 
befolkning och representanter för Skövde kommun arrangeras under hösten. Vi för dialog med 
Skövde kommun och andra angående bland annat seniorboende i Väring och utveckling av 
bygden. Vi samarbetar med lokala föreningar och företagare. Facebook, en sida och två olika 
grupper sköts av en tidigare styrelsemedlem.

Arrangemang
Vår i Väring 9 maj - i samarbete med Scouterna, Värings Goif 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. Marknadsföra Dialogmöte. Anpassningar kan behövas pga pandemi. 
Julmarknad 5 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 har 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 nära 
dem. Digitala träffar 
provas under våren. 
Datum för dialogmöte 
ännu ej fastställt. 
www.varing.se och 
Facebookgruppen Vi i 
Väring hålls levande.

Medlemmar
Vi gör en aktiv 
medlemsvärvning under 
2021. Bland annat på 
infoblad 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 på 
utskick i vår samt digital 
info.

vår 2021 Tidsplan 2021 höst 2021 Tidsplan 2021

 18 febr styrelsemöte Digitalt ? Referensgrupp

17 mrs Årsmöte + plan Vår i Väring, 
Digitalt

12 okt styrelse + plan 19.00 
Julmarknad

12 apr
?? april

plan Vår i Väring, 19.00
Referensgruppsmöte

15 nov plan Julmarknad 19.00

2 el 9 maj 
11 maj 

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

5 dec Julmarknad 15-17.30

?? maj?
19 maj

Dialogmöte om Väring
Miljödag i Dagstorp 18.00

8 dec utvärdering Julmarknad

Budgetförslag 
2021

Inkomster Utgifter

medlemsavgifter 500,00 kr mtrl, resor, hyra… 10500,00 kr

Utvecklingspeng 20000,00 kr porto, webbplats 5000,00 kr

 lotter, sponsring 1000,00 kr flygblad 6000,00 kr

 Summa 21500,00 kr Summa 21500,00 kr
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Värings Intresseförening

Årsmöte 17 mars 2021 
19.00 Digitalt möte

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

Valberedningens förslag till val 2021

Ordförande Ingela Eriksson omval 2021 
V . ordf. Anders Löfvenborg omval 21-22 
Sekreterare Lisa Bring vald 2020-21 
Kassör  Birgith Klingberg omval 2021-22 
Ledamot Rasmus Landström vald 2020-21 
Ersättare Henrik Wessberg omval 2021 
Ersättare Jessica Klingstedt, nyval 2021 
Ersättare Orvar Eriksson omval 2021 
Ersättare Yngve Svensson omval 2021
Revisor Roland Åberg omval 2021 
Ersättare Håkan Nyström omval 2021
Valberedningskommitté för 2022 väljs av 
årsmötet.

Väring 24 februari 2021  
Gunilla Nilsson, Gunilla Löfvenborg 

VÄRINGS INTRESSEFÖRENING 
Ekonomisk redogörelse för år 2020 
Kassör: Birgith Klingberg    
Vi hade 10 betalande privatpersoner,  
föreningar samt 2 företag som medlemmar.

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

Tillgångar Skulder

Plusgiro 40680,09 kr Eget kapital 22569,09 kr

kassa 330 kr Lev.skuld 0,00 kr

Vinst 18441,00 kr

0

Summa 41 010,09 kr 41 010,09 kr

Inkomster Utgifter

Vår i Väring 0,00 kr

Väring sydost 
fiber hemsida

2750,00 kr Bank 950,00 kr

Utvecklingspeng 20000,00 kr Hemsida 4 019,00 kr

Julmarknad 0,00 kr Kopiering 0,00 kr

Företagsinbet 500,00 kr Övrigt 0,00 kr
Medl.avg förening 80,00 kr

gåva 0,00 kr
Medl.avg privat 80,00 kr

S:a inkomster 23410,00 kr S:a utgifter 4969,00 kr

Förlust Vinst 18441,00 kr

Summa 23 410,00 kr Summa 23 410,00 kr


