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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020
HJÅGGSJÖBYGDENS INTRESSEFÖRENING DRAKARNA
Styrelsen för Drakarna avger följande årsberättelse för verksamhetsåret 1/1 – 31/12 -2020
Verksamhetsplanen har legat till grund för styrelsens arbete under året.
Inledning
Året 2020 började som vanligt med vävkurser, line-dance, skotercaféer och månadsmiddagar
tills restriktioner i följd av covid-19 inträdde och påverkade föreningslivet i stort. Trots alla
begränsningar har vi kunnat bedriva verksamhet i liten skala ända till i november, då
pandemin och restriktionerna blev mer omfattande och alla kurser avslutades helt.
Aktiviteter som valborg, Vännäsdagar, loppisrunda, julmarknad och vissa andra större
evenemang blev inställda pga. pandemin. Trots det så kunde vi under juli månad bedriva
sommarcaféer där besökare kunde sitta ute på altanen och det blev väldigt uppskattat.
Tjugondagknut var uppstarten för barnverksamheten i bygdegården i form av
julgransplundring som blev lyckad. En grupp bildades för att planera för barnaktiviteter i
bygdegården. Träff med föräldrar ordnades i februari för att lyssna till deras önskemål,
tyvärr kunde inte många komma men många föräldrar engagerade sig och skickade förslag
på många bra aktiviteter som dans, teater, gymnastiksång, utflykter och studiebesök.
Det planerades att återuppta allt till hösten, men då pga. pandemin fick vi avstå med
aktiviteterna.
Styrelsen har lagt ner mycket arbete under året med att förbereda och planera både med
dokumentation och den ekonomiska delen för bergvärmeprojektet och har skickade in
ansökan till Länsstyrelsen och Jordbruksverket för att kunna få lån till detta. Fick avslag från
båda. Nuvarande värmesystem är i mycket dåligt skick och behöver snarast bytas ut.
Skickade ut utskick till medlemmar och övriga i byarna runt om donation till bygdegården till
bergvärmen.
Ordnade en träff med kommunrådet Anna Frej för att få råd och tips om föreningens
bekymmer med värmesystemet och svårigheter att kunna finansiera projektet.
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STYRELSEMÖTEN
Styrelsen har under året haft 11 st. ordinarie protokollförda sammanträden. Sammanträdesdag har
varit första tisdagen i månaden. Årsmötet och konstitueringsmötet hölls den 9 mars.
Styrelsen har skickat ut 3 st. informationsblad under året till medlemmarna
MEDLEMMAR
Under 2020 har förening haft 129 st. medlemmar varav 15 st. är barn under 20 år. Bland
medlemmarna finns även boende utanför bygden. Har tillkommit några nya medlemmar och en del
har utträtt ur föreningen.
PROJEKT OCH BIDRAG
Kommunen beviljade driftbidrag.
Ansökningar skickade till Länsstyrelsen och Jordbruksverket för projekt om nytt värmesystem
Östen Berglundsungdomsstiftelse
Ansökan till Bygdegårdens Riksförbund

AKTIVITETER, UTHYRNINGAR, VERKSAMHET OCH UTBILDNING
Månadsmiddagar anordnades i januari och en i februari med besök av Anders Lindqvist. Var
planerat månadsmiddag i mars och april med Sverker Olofsson och Ingrid Marklund men
föreningen fick inställa övriga månadsmiddagar under året pga. pandemin. I samband med
månadsmiddag har det lottats ut en middag till betalande medlemmar,
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Studiecirklar i vävning och Line-dance
Julgransplundring för barn
Träff med Vännäs Rally klubb
Skotercafé 3ggr
Uthyrning av lokaler till barnkalas, möten till föreningar, privatpersoner och företag
Uthyrning av husvagnsplatser from juli -okt
Uthyrning av kök en del av året tom maj
Uthyrning av rum i källaren under hela året
Sommarcafé 4 ggr
Träffar om aktiviteter för barn
Träff med kommunalråd Anna Frej
Flera träffar angående bidragsansökningar
Gått med i bygdegårdens riksförbund

UNDERHÅLLSARBETE
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Kontroll eldning morgon och kväll under eldningsperioden med många driftstopp
Stor städning i källarlokaler
8 planerade städdagar
Inköp av elektisk gräsklippare och trimmer
Nyckel kodlås uppsatt
Besiktning av trapphissen
Kontroll av brandvarnare och brandsläckare
Plåtkåpa fastsatt på skorstenen
Började iordningställa rum på övervåningen för barnaktivitet
Klippning av gräsmatta under sommaren
Säkerhetsbrytare bytt i köket
Städning varje vecka under uthyrning från MISU AB

EKONOMI
Föreningen har klarat sig förhållandevis bra ekonomisk om man tänker på att pandemin gjort det
omöjligt att bedriva all planerad verksamhet, men räddningen har främst varit de långvariga
uthyrningarna och kurserna. Ekonomin redovisas särskilt under årsmötet.
ÅRETS DRAKE
Till Årets 3 drakar för 2019 utsågs Edit Norberg, Jan Konradsson och Nils-Gunnar Lindgren

SLUTORD
Om man sammanfattar 2020 så blev det ett mycket annorlunda år för föreningen pga. pandemin,
men trots det så kunde verksamhet bedrivas i liten skala i bygdegården genom att följa de
rekommendationer från folkhälsomyndigheten gällande rutiner för att miniminera smittspridning.
Styrelsen vill tacka alla som lämnat donationer till värmesystemet och skänkt gåvor till föreningen.
Vi önskar att verksamheten i bygdegården kan starta upp igen under 2021och önskar den nya
styrelsen lycka till i sitt fortsatta arbete med att bygdegården ska vara en trevlig mötesplats för alla
och ska stärka gemenskap och trivsel i bygden.
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