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Styrelsen
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Thomas Edblad, Ordförande
Stefan Andersson, Styrelseledamot
Adrianne Kristensen Edblad, Styrelseledamot
Håkan Jakobsson, Styrelseledamot
Roger Vedin, Styrelseledamot
Ola Byström, Styrelseledamot
Linnea Egnor Byström, Styrelseledamot
Kristina Söderlind, Styrelseledamot
Jan Berggren, Styrelseledamot
Jenny Ramkrans, Suppleant
Lars Söderberg, Suppleant
Lars Gerdin, Suppleant

Revisorer
•
•
•

Lena Kristoffersson, Revisor
Louise Byström, Revisor
Katarina Hilberer, Revisorssuppleant

Valberedningen
•
•
•

Bert Ulander, Sammankallande ledamot
Lennart Bylund, Ledamot
Sirpa Matkala, Suppleant

Medlemmar
Under året har föreningen haft 44 medlemmar, varav 20 privatpersoner, 14 föreningar och 10
företag.

Årets verksamhet
Styrelsen har haft 10 styrelsemöten under verksamhetsåret.
En projektansökan med inriktning på att utveckla besöksnäringen i Nätradalen med fokus på natur
och kultur, realisera Tolfhamn samt att skapa en lokal tjänste- och utbudskatalog lämnades in till
Leader Höga Kusten under sensommaren 2017. Slutgiltigt besked om att medel beviljats kom under
2018.
Under 2019 har fokus legat på sammanfoga arbetet som Nätradalens företagarförening och
Bygdsam Nätradalen gjort riktat mot företagare och förstärka samverkan mellan olika aktörer. Vi har
därför anordnat:
•
•

2 stycken företagarträffar tillsammans med kommunen. En riktat mot besöksnäring och den
andra som bestod av företagsbesök på två stycken lantbruk.
2 stycken handlarträffar för att stärka samarbeten butiker emellan och skapa nya nätverk.
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•

10 stycken digitala syjuntor där vi tillsammans med företagare utvecklat oss inom sociala
medier och digital närvaro.

Dialogen med kommunen kring Tolfhamn fortskred och i slutet av året beslutade vi oss gemensamt
för att inte lägga mer resurser på Tolfhamn och huset såldes till en privat aktör.
På föreningssidan har vi hållit i en företagarträff där vi fokuserade på att konkretisera och
effektivisera föreningarnas arbete genom ett material som tagits fram av bl a Leader Österbotten.
Workshopen var mycket uppskattad och nästa träff kommer efter föreningarnas önskemål att
fokusera på besöksnäringen.
Under hösten tillskapades en Ambassadörsgrupp som består av ett femtontal personer från hela
Nätradalen. Ambassadörsgruppen har fokuserat mycket på hur vi kan utveckla besöksnäringen och
inspirera andra att bli ambassadörer för Nätradalen. Ambassadörsgruppen träffades 2 gånger under
hösten och snabbt togs ett beslut att jobba vidare med en besöksnäringshemsida för Nätradalen
(visitnatradalen.se).
Arbetet med att utveckla Växtplats Nätradalen har gått framåt. Allt fler verksamheter hittar lokalen
och nyttjar den för föreningsmöten, arbetsplatsträffar, utbildningar m.m. Under året tog
Örnsköldsviks kommun ett beslut om att lägga ner Närabetsplatserna i kommunen varav 2 stycken
är lokaliserade på Växtplats Nätradalen. En stor del av engagemanget under hösten gick därför till
att arbeta för ett ändrat beslut och behållande av Närarbetsplatserna då vi ser en stor fördel i deras
existens.
Bygdsam Nätradalen har deltagit i planeringsarbetet och genomförandet av en andra Höstmarknad i
Bjästa där ett flertal föreningar och företag har arbetat tillsammans för att skapa en familjedag med
fokus på lokal mat och hantverk.
Övriga aktiviteter som Bygdsam Nätradalen varit en del av/bjudit in till:

•
•
•
•
•
•

Valborgsfirande I Köpmanholmen
Dalens dag
Nationaldagsfirande
Tomtar & Troll I Herrgårdsparken
Mivas vårröj
Bjästaområdets samhällsförenings utställning om tågstation

Ekonomi
Under 2019 har intäkterna till största del bestått av erhållit bidrag från kommunen för 12
verksamhetsmånader 265 tkr samt erhållna projektmedel 174,5 tkr. Medlemsintäkter har uppgått
till 17,3 tkr. Intäkter från uthyrning av Växtplats uppgick till 5 tkr. Försäljning av merchandise uppgick
till 5,8 k.
Verksamhetens kostnader har främst bestått av konsultarvode för föreningens samordnare á 327
tkr. Utöver det har föreningen haft kostnader för lokalhyror, annonsering, representation, internet,
hemsidan, merchandise, bank och redovisningstjänster samt övriga förbrukningsinventarier. Dessa
har tillsammans uppgått till 96,2 tkr. Kostnader för Växtplatsen har uppgått till 14,7 tkr. Utöver detta
har föreningen haft kostnader för utbildning av verksamhetsledare samt styrelse för 2,5 tkr.
Det innebär att årets resultat före skatt uppgår till – 2 583kr.
För mer detaljerat se bilaga 1 där resultaträkning redogörs för. Årets balansräkning redogörs för i
bilaga 2
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Slutord
Vi som jobbar med Bygdsam ser fram emot 2020 med stor tillförsikt. Hela styrelsen är övertygad om
att vi tillsammans med alla som bor i Nätradalen kan få bygden att blomstra än mera. Planen för vad
vi skall göra under kommande 2 års period ligger fast. Tack alla ni medlemmar som gett oss
förtroende att få jobba med och för Nätradalens framtid.

Härmed intygas att hela styrelsen har tagit del av denna verksamhetsberättelse och godkänt den.
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