
 

Förslag till VERKSAMHETSPLAN för BiG Vaxholm 2020 
 
Verksamhet 
Föreningens syfte är att planera för ett hus för gemensamt boende, därför ska styrelsen och arbetsgrupperna 
fortsätta ha kontakter med kommunpolitiker och Sveafastigheter bostad. 
 
Medlemmar 
Vi ska anstränga oss för att rekrytera yngre medlemmar och medlemmar från Vaxholm med omnejd . 
 
Uppdrag till styrelsen 
Styrelsemöten ska hållas minst varje månad, sommarmånaderna undantagna. Styrelsen ska bjuda in till 
medlemsmöte och aktiviteter regelbundet. Aktiviteter kan vara utflykter, soppkvällar eller kulturaktiviteter. 
Presumtiva medlemmar/intresserade ska inbjudas till aktiviteter/möten. 
Beslut vid medlemsmöten ska protokollföras och deltagarlistor ska upprättas. 
  
Kompetensinventering 
En inventering av medlemmarnas olika kompetenser och erfarenheter ska göras. Medlemmar ska även tala 
om vilka frågor de helst vill engagera sig i. 
  
Arbetsgrupper 
Beroende av utvecklingen blir olika frågor aktuella. Arbetsgrupper ska tillsättas av styrelsen vid behov. 
Valberedningen sammanställer sedan arbetsgrupperna utifrån den kompetensinventering som gjorts och 
medlemmarnas önskemål om deltagande. 
En styrelseledamöter ska vara representerade i varje arbetsgrupp. 
Varje arbetsgrupp ska utarbeta en arbetsplan som ska godkännas av styrelsen och presenteras på 
medlemsmöten. 
Arbetsgrupperna ska regelbundet rapportera sin verksamhet till styrelsen och på medlemsmöten.  
Arbetsgrupperna ska lyssna på synpunkter från medlemmarna och ev. revidera det framlagda förslaget. 
Målet är att alla medlemmar så småningom ska finnas i minst en arbetsgrupp 
 

Förslag till arbetsgrupper: 

 Prästgården:  Nya huset:  Ekonomigrupp: PR-grupp: Infogrupp 

 rumsfördelning  utformning och föreningens fram- Skapa grann- info till 

 planering av inre  planläggning av tida ekonomiska sämja för att  medlemmar 

 ytor, ej inredning lägenheterna   formering,  undvika över- m fl. hemsida 

       bilpool mm  klaganden 
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Nyhetsbrev 
Under verksamhetsåret ska styrelsen skriva nyhetsbrev alltefter att planering fortskrider Breven ska mailas 
ut till medlemmarna. 
 
Hemsidan 
Hålla hemsidan uppdaterad med aktuell information och rensa bort överflödigt 
 
Studiecirklar 
Nya medlemmar ska erbjudas studiecirkel kring boken ”Gemenskap och samarbete i kollektivhus och 
bogemenskap” vidare ska även fortsättningskurs anordnas med boken Bygga seniorboende tillsammans.. 

 


