Verksamhetsplan 2021
I föreningens stadgar fastslås verksamhetens mål och inriktning, nämligen:
Föreningens mål är att tillvarata byns intressen och att främja Möllebornas
samhörighet och trivsel och att bidra med kulturella aktiviteter.
Föreningen företräder Mölle i viktiga frågor gentemot kommunens olika organ.
Medlemmarna ska hållas informerade om vad som är på̊ gång, främst genom
föreningens hemsida och Möllekuriren.
Föreningen ska samverka med andra föreningar och organisationer i Mölle och när
så är angeläget i övriga Kullabygden.
Föreningen hyr stationshuset, annexet och ett stationsområde av kommunen enligt
särskilt avtal.
De depositioner, gåvor och kulturminnen som föreningen har fått eller som har
deponerats hos föreningen, ska bevaras och användas enligt givarnas intentioner
eller på bästa sätt.
Förutsättningar för Byföreningens verksamhet under 2021
Pandemin som härjat på grund av spridningen av ett coronavirus kommer
förmodligen att prägla även stora delar av året 2021. Påskens utställningar i stationen
och annexet bör kunna genomföras under förutsättning att antalet samtidiga
besökare är hårt begränsat. Galleriverksamheten kan bli en försiktig start för att
successivt öppna upp och se framåt mot att åter erbjuda olika arrangemang till
medlemmarna. Under förutsättningen av minskad smittspridning och lättnader i
restriktionerna för sammankomster kan de traditionella programmen förverkligas.
Våren 2021 är sannolikt fortsatt drabbad av restriktioner och svår att planera.
Årsmöte 28 mars genomförs med möjlighet att delta via e-post. Eventuella motioner
kan komma att behandlas vid en extra stämma när det är möjligt att genomföra
fysiska möten.
Galleriverksamhet under konstrundan 2 – 11 april genomförs med restriktioner för
antal besökare.
Strandstädning bör kunna genomföras, preliminärt den 9 april med samling i
hamnen klockan 10.00.
Valborgsmässofirande kan möjligen genomföras på̊ fäladen klockan 20.00 den 30
april
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Sommaren 2021 bör utomhusaktiviteter kunna genomföras i traditionell form.
Möjligen en vinprovning i maj i stationsparken.
Midsommarafton på̊ lekplatsen med anpassning till rådande smittspridning.
Galleriverksamheten under sommarveckorna 19 juni till och med 13 augusti
genomförs med restriktioner för antal besökare.
Grillkvällar varje torsdag under juli månad som avslutas med
Galna torsdagen den 29 juli. Förhoppning om att kunna erbjuda hela programmet,
det vill säga bad, frukost, loppis, grillkväll.
Sommarmöte på̊ Grand Hotell preliminärt 25 juli. Eventuellt i kombination med
extra stämma.
En ny utställning i hamnen, ”Pyk-utställning”, planeras för presentation under
sommaren.
Hösten 2021 får vi ha beredskap för en ny våg av smitta men planera för
genomförande av aktiviteter i traditionella former.
Kvällar med film, foto och föredrag spridda under hösten. Planerade föredrag 2020
bör kunna genomföras.
Julmarknad alternativt julmys i advent.
Vinprovning några måndagar under hösten.
Nyårsbad 31 december eller 1 januari 2022.
Om smittläget tillåter kan nya aktiviteter komma att erbjudas.
Arbetet under året kan inriktas på att göra gemensamma arrangemang tillsammans
med andra föreningar i Mölle.
Byföreningens tidskrift Möllekuriren utkommer under året. Dess funktion att
förmedla information till medlemmarna har förändrats genom att Medlemsbrev till
500 e-postadresser och Nyhetsbrev via e-post, 700 adresser, når de allra flesta.
Löpande information finns på̊ föreningens hemsida www.molle.se. Facebookgruppen
Mölle By-och Kulturförening når snabbt medlemmarna med förfrågningar och
nyheter och kan också ta emot idéer och frågor.
Under året ska redaktör och redigerare för Möllekuriren rekryteras. Layout
upphandlas. Anbud från tryckerier inhämtas inför 2022.
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I samarbete med kommunen
Kontinuerliga samtal om trafik, parkering, baden och särskilt situationen i Solviken,
miljön kring stationen och andra frågor som kan komma upp under året.
Fortsatta samråd med kommunen om skötsel av stationen och stationsparken.
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