
 

Minnesanteckningar föreningsråd 2022-04-05 – kultur och övriga 

 

Remissvar, Riktlinjer för förenings- och projektstöd  

- Hammarkinds SK påpekar att det är svårt för dem att söka aktivitetsstöd då de erbjuder 

barngymnastik för åldrarna 0-3 år 

 

- Valdemarsviks Pistolskytteklubb som har en del äldre medlemmar tyckte det var positivt att 

man kommer kunna söka aktivitetsstöd även för 65+ 

 

- Hammarkinds OK påpekar att vi har missat att ta med kartbidragets storlek i bilaga 1, 

Driftstöd 

 

Övrigt: 

- Önskemål om ett föreningsregister på hemsidan  

- Stöd och omsorg håller på att utveckla en ”äldre webb” där man ska samla samtliga 

aktiviteter för 65+ 

- Kom även upp på förslag att föreningarna själva skulle kunna sätta upp en webb som en 

centralpunkt där man kan samla alla aktiviteter 

- Valdemarsviks riks Teaterförening har ett samarbete med Östgöta teater som har ett projekt 

där man ska komma ut i länet med föreställningar ”Gjort i bygden” 

Man kommer göra detta till en heldag där gärna flera föreningar får medverka. Förslagsvis 

bjuder man in Peter från Östgöta teater till nästa föreningsråd för att hålla information. 

 

Laget runt med kulturföreningarna 

- Bra idé med att bjuda in föreläsare till föreningsråd ex. Hjälp med att söka stöd/bidrag  

- Fanns även önskemål om tätare träffar ex. kvartalsvis  

- Skulle vara roligt att arrangera en föreningsmässa/föreningskväll  

Träbåtsföreningen: Mycket på gång nu, nästan för mycket då det är mycket jobb. Valborgsfirande, 

Klassikerfestivalen, Rodden, Piratresan, Besök med 30 pers från Orust, försöker även föryngra 

medlemskåren bl.a. genom att bjuda in Vammarskolan.  

Tryserums hembygdsförening: Försöker få igång verksamheten nu igen efter pandemin. Bl.a. 

Vårvandring, röjardag Fogelvik, Öppet hus, Bjuder in skolan, Hemvändardag, Årsbok. 

Gryts Sockenförening: Grytsportalen, ny modernare hemsida på gång, skötsel av ytor, jippo för 

barnen i sommaren 

Lions: Dåligt med medlemmar endast 13 st idag. Svårt att få nya medlemmar, ser likadant ut i hela 

Sverige tyvärr. Osäkert om föreningen kommer finnas kvar i framtiden. 

Oktobermarkanden har blivit för tungt att driva runt på så få medlemmar, samt att det är svårt att få 

ekonomin att gå runt. Man vill gärna lämna arrangemanget vidare till någon annan förening, kan vara 

med att stötta första året.  



 

Teaterföreningen: Påverkats hårt av pandemin men är nu på gång igen. Har 13 föreställningar 

inbokade i år. Man jobbar även med att få nya medlemmar bl.a. genom en gratisföreställning för 

barn, dansföreställning gratis för medlemmar och reducerat pris för övriga.  

Östra Ed Tryserum bygdegård: Långrådna Bygdegård förtidsröstning, Konsert med Kajsa Norrby, 

Privata uthyrningar. Behöver måla om fasad 

Ringarums Hembygdsförening: Sagostig för barnen, Valborg, Midsommar och Museumet.  

Studieförbundet vuxenskolan: Tufft under pandemin, stor omställning. Verksamheten är igång 

ingen, cirklar alla vardagskvällar. Är gärna med och anordnar/sponsrar föreningar och deras 

arrangemang.  

Valdemarsviks Hembygdsförening: Är på gång igen nu efter pandemin. Loppis, midsommarfirande, 

guidade turer i höst, skolsalen där man bjuder in skolklasser 

PRO Gryt och Valdemarsvik: Svårt under pandemin men är på gång nu igen nya idéer, ny ordförande 

samt att värva nya medlemmar.  

Hållplats: Tappat medlemmar under pandemin. Har kommit igång med lite workshops. Ska även 

försöka få till stående workshops 1 gång/veckan. Kulturutflykter. 


