VINDBYARNA
- Bygdeutveckling kring Länsterhöjden och Storflötten

Ansökan om bygdemedel för projekt
Projektnamn VINDBYARNAS HÖSTSAMMANKOMST
Startdatum

Under oktober 2020

Slutdatum se ovan
Projektledare ännu ej utsedd // föreningsstyrelsen
E-post info@vindbyarna.com
Telefon
Adress

Projektägare
(organisation/företag/privatperson som är ansvarig för projektets administration och genomförande)

"Bygdeutveckling kring Länsterhöjden och Storflötten"
Organisationsnummer / Personnummer 80 25 28 - 1851
Bankgiro/Postgiro/Kontonummer Handelsbanken 6348 155 884 018
Övriga intressenter
(eventuella övriga deltagare och/eller medfinansiärer i projektet)

beroende på utformning kan övriga aktörer från förenings- och företagarliv inom Bygden
tillfrågas om deltagande som medarrangörer.

Bakgrund och beskrivning av projektet
(Kan bifogas separat)

Inom styrelsen har diskuterats att initiera ett på hösten årligen återkommande
föreningsarrangemang.
Under arbetet med föreningsbildning och byambassadörer har många utryckt att det ibland
saknats sammanhållning och kontakter mellan byar inom Bygden. Dessutom gör det faktum
att rent geografiskt är det långa avstånd mellan oss som bor och verkar inom Bygden, att vi
ibland har dåligt kännedom hur det ser ut och vad som finns i olika delar av Bygden.
Sedan projektet med byambassadörer börjat har upplevelsen varit att detta förändrats.
Många har skapat nya kontaktytor och utbytet av både tankar och idéer har ökat. Ett
återkommande Bygdegemensamt tillfälle att samlas kring, kan vara ett sätt att fortsätta och
utveckla detta. Ett tillfälle att utbyta erfarenheter och idéer om framtida arrangemang och
projekt som involverar flera byar eller delar av Bygden, samt framför allt lära känna
varandra.
Under försommar och sommar sjuder det av liv och aktivitet i byarna. När höstmörkret
kommer känns avstånden längre, och de självklara tillfällena att träffas blir färre. Därför
föreslås oktober som en lämplig tid, då är även många icke åretrunt-boende i Bygden för
olika höstliga aktiviteter.
Detta behöver ej vara ett arrangemang endast för den som är medlem eller by-ambassadör.
Det kan även vara ett bra tillfälle att värva fler medlemmar och skapa ytterligare intresse för
arbetet med Bygdens framtid och utveckling.

Syfte och mål med projektet
(projektets syfte ska vara förenligt med föreningens ändamål – se instruktionerna)

Ur stadgarna § 4: stödja utveckling av samhälle, näringsliv, utbildning, kultur och fritid, eller
på annat sätt bidra till en levande landsbygd inom Bygden. Vidare skall föreningen verka
inspirerande och sammanhållande, samt bevaka bygdens och medlemmarnas intressen.
Syftet är att under angenäma former komma samman och umgås på ett lättsamt sätt, och
därigenom inspirera och skapa gemenskap inom Bygden.

Tid och aktivitetsplan
(fyll i här nedan, bifoga en kopia eller fyll i bilagd mall)

Denna aktivitet är tänkt att omfatta en dag/kväll. Det finns många idéer om innehåll, men
inget konkret har ännu satts på pränt, då styrelsens fokus fram till idag varit annat.
Oaktat om själva aktiviteten är ett "entillfälles"-arrangemang kräver det planering och arbete
innan.
Om styrelsen erhåller accept för äskade medel, kommer en ansvarig att utses. Denna
person behöver nödvändigtvis inte vara en ledamot av styrelsen, dock är styrelsen ytterst
ansvarig för genomförande och budget.

Budget och utbetalningsplan
(fyll i här nedan, bifoga en kopia eller fyll i bilagd mall)

Då ingen projektbeskrivning ännu finns, räknas nedan upp förslag på potentiella kostnader.
Tanken är även att viss del kan komma att finansieras av andra aktörer än föreningen
alternativt av deltagarna själva. Den maximala budgeten för vad som, vid detta tillfälle, kan
komma att finansieras av bygdemedel är satt till 15.000 kr.
Exempel på kostnader:
* Föredragshållare
* Underhållning
* Byabuss/samtransport av deltagare från olika delar av Bygden
* Förtäring för deltagare
* Hyra av lokal & teknik

Projektets framtid efter avslut
(beskrivning av hur och vem som skall förvalta)

Detta är ett i tiden avgränsad aktivitet där endast uppföljning av budget och genomförandet
är aktuellt.
Tanken finns att detta skulle kunna vara en vandrande "byakavle" (budkavle) där ansvaret
av vara huvudarrangör år från år cirkulerar mellan Bygdens byar och lämpliga
samlingslokaler.

Sökt belopp

15.000 kronor

Sökandes signatur samt ort och datum

Föreningens anteckningar nedan
Beslut avseende projektet:
Beviljas ප

Avslås ප

Beviljat belopp
Slutredovisning skall ske senast
Motivering

Förningens signaturer samt ort och datum

Utbetalningsplan

