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Styrelsens förslag till

Verksamhetsplan för Eda lägergårdsförening 2018-2019
Eda lägergårdsförening bildades 20 maj 2007. Förra året firade vi tio år som förening. Vi har kämpat hårt
med att starta upp verksamheten och utveckla föreningen och dess rutiner för arbetet med att bedriva
uthyrningsverksamhet, underhålla byggnader och sköta bad och grönytor. Vi har under åren sökt externa
medel och drivit många olika projekt för att bland annat kunna finansiera en ny avloppsanläggning och
vacuum-toaletter, omfattade brandskyddsarbeten, takomläggningar och samtidigt hålla låga hyresnivåer
för vår främsta målgrupp – barn och unga. Styrelsen har under den senaste tiden fokuserat arbetet på att
minska verksamhetens sårbarhet genom att ta fram ett gediget förvaltningsunderlag, upprätta olika
serviceavtal för drift och fördjupa samarbetet med kommunen, förbättra rutiner för bokföring och
budgetuppföljning och registrera sig som arbetsgivare.
Vi har lyckats väl i allt detta arbete. Men det har krävt, och kommer även i framtiden att kräva, reella
ideella insatser. Trots stora ansträngningar med att göra lägergården till en plats för medlemmarna att
känna tillhörighet, samvaro och möjligheter till att komma med nya idéer och driva nya, roliga,
spännande arrangemang ser vi tyvärr ett sjunkande aktivt deltagande, detta trots att medlemsantalet under
senare år ökat.
Vår plan för det kommande året är därför att på olika sätt försöka hitta nya sätt att nå ut med budskapet
om att vi behöver fler engagerade medlemmar och även utveckla nya samarbeten med andra föreningar,
myndigheter och inte minst kommunen. Att på olika sätt öka intresset för och delaktigheten i lägergårdens
framtid genom nya projekt, samarbeten och aktiviteter är därför vår högst prioriterade fråga.
Vi har planerat ett antal medlemsaktiviteter och öppna hus för sommaren men andra uppslag tas emot
med glädje!
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Den 21-22 april sker Öppningen av lägergården
Den 12 maj har vi Årsmöte och vårfest
Den 9 juni arrangeras Pub-afton med live-band
Den 24-26 juli anordnas ett Familjeläger i samverkan med andra föreningar
Den 30 juli- 5 augusti arrangerar vi ett Byggnadsvårdsläger tillsammans med Lagga fornminnesoch hembygdsförening samt Byggnadsvårdsförning - Mer detaljerat schema med inbjudan till
öppna föreläsningar, studieresor och workshops kommer
Den 26 augusti anordnas Friluftstriathlon
Den 15 september arrangeras en Vis- och poesiafton
Den 16 september har vi Äppelfest på Eda
Den 14-15 oktober Stänger vi lägergården

Förr året lanserade vi en ny hemsida, det har varit ett lyft men vi ser ett stort behov i fortsatt att utveckla
informationen om och markandsförningen av Eda lägergård. Medlemmar med kunskaper och idéer
välkomnas varmt till detta arbete.
Vidare är en upprustning av båthuset en prioriterad åtgärd. Detta tillsammans med andra renoveringar
planeras att utföras i samband med det byggnadsvårdsläger som förhoppningsvis äger rum denna sommar.
Under sommaren måste även det äldre plåttaket på huvudbyggnaden skrapas/blästras och målas om.
I övrigt fortsätter vi med vår uppgift att driva och underhålla badplats, mark och fastigheter.
Uthyrningsverksamheten fortsätter. Vi vill under året försöka få nytt liv i de arbetsgrupper med olika
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ansvarsområden som vi tidigare haft och bedömer att vi med detta på plats samt med tre
arbetsdagar/helger för medlemmar om året, styrelsens regelbundna arbete samt däremellan frivilliga
medlemsinsatser även i den närmaste framtiden kan få verksamheten att fungera. På längre sikt krävs
dock mer. Efter årsmötet kommer samtal kring föreningens utveckling och fortsatta åtagande att föras.
Något styrelsen tror är mycket viktigt är att medlemmarna i Eda lägergårdsförening även kan nyttja och få
tid att njuta av lägergården md dess vackra läge, sjön och det fina badet. Idéer för hur detta kan ske i
högre grad än idag emottas med tacksamhet.

