Förslag till VERKSAMHETPLAN OCH BUDGET 2022 för den ideella föreningen
BYGDEUTVECKLING KRING LÄNSTERHÖJDEN OCH STORFLÖTTEN
Verksamhetsplan omfattar januari - dec 2022.
Januari: Mottagande av genererade bygdemedel för 2021 av vindparksägaren.
Februari: Utbetalning av bygdemedel till sökanden som i dec 2021 beviljats stöd av styrelsen.
Mars: Årsstämma (framflyttad)
I anslutning till den planerade föreningsstämman i mars 2022 planerades ett medlemsmöte
med framför allt fokus på hanteringen av bygdemedel men även avsåg att informera om vad
arbetet inom styrelsen bestått i fram till nu. Med anledning av den pågående Coronapandemin
har Förenings-stämma och medlemsmöte måst senareläggas. Nytt datum är den 28/5-22 kl 14
på FH Överturingen.
Inga andra bygdegemensamma aktiviteter under året har planerats.
Maj: Medlemsmöte och årsstämma
September: Ansökningsperiod för bygdemedel med utbetalning februari 2023.
Oktober/november: Styrelsen bereder inkomna ansökningar.
December: Senast 15/12 lämnas besked till sökanden om bygdemedel beviljats eller avslagits.
Budget
Styrelsens ambition har varit, bland annat för att underlätta framtida skiften av
förtroendefunktioner, att göra föreningen oberoende av person och plats. Därför är de
lösningar som valts för bokföring, arkivering, kommunikation, etc, så kallat ”moln”-baserade
där kommunikation, lagring och säkerhetskopiering av data sker via internet.
Budget 2022 tar upp de kostnader styrelsen uppskattat kommer att uppstå för att administrera
och genomföra det som beskrivs i verksamhetsplanen.
Intäkter för medlemsavgifter har för år 2022 beräknats efter 80 medlemmar (66st 2020, 81st
2021).
Budgeten 2022 beräknas ge ett överskott på 8418 kr.
För år 2022 äskar styrelsen därför inte att för ej av medlemsavgifter finansierade kostnader få
ett belopp för kostnadstäckning utbetalt. Styrelsen äskade 2020 ett likvidtillskott om 15 000 kr
som outnyttjat balanserats till 2021. Styrelsen föreslår att kassareserven ligger kvar. Detta
tillskott avses ej att förbrukas utan vara en kassareserv för oförutsedda variationer i in- och
utflödet av intäkter och kostnader.
Styrelsen äskar därmed enligt ovan om att för den löpande verksamheten, från de utbetalda
bygdemedlen erhålla utbetalning av 0 kr till föreningens bankkonto i Handelsbanken Ånge.
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