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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019

Styrelsens verksamhetsberättelse
omfattar kalenderåret 2019 , som är byalagets
nittonde verksamhetsår .
 

Årsmötet avseende år 2018 hölls 17 mars
i Fritidslokalen på Sunnansjö skola .

MEDLEMSAVGIFT/ÅR -2019

 
 100 KR

Vuxen

50 KR
Barn, 

under 18 år

250 KR
Familj

250 KR
Företag eller

förening

FÖRENINGENS BAKGRUND
OCH UTVECKLING

Sunnansjö Byalag bildades 2000-12-14 .

 

Utifrån målbild för 2016–2020
har byalaget utarbetat en verksamhetsplan 

för 2019 .

 

Den 31 december 2019 var antalet betalande
medlemmar/företag 221/133 . Totalt : 354t .
 



STYRELSENS ARBETE 2019

Styrelsen har under året utöver årsmötet 
haft 8 protokollförda styrelsemöten . 

 

Städ- och röjdag genomfördes 4 maj .
 

Bo Nordbäcks fond som byalaget förvaltar
tillsammans med Grangärde
Hembygdsförening delade ut ett stipendium
á 1000kr till Filip Karlsson vid en ceremoni , i
anslutning till midsommarfirandet vid
Sunnansjö hembygdsgård .

 

I samband med Sunnansjödagen
i Grangärdeveckan bemannade byalaget
utställningarna med Tove Ottossons
teckningar och fina gamla kläder och dräkter . 
 

I aug avtackades Tomas Lank ,

som efter 25 år slutat som butiksföreståndare
på Coop Nära . Han uppvaktades med
blommor och presentkort på Akropolis . En
present från hela byn . 

 

Till oktobermötet bjöds de
lokala företagarna in till styrelsemötet .



EVENEMANGSBLAD -  
SUNNANSJÖBLADET

Vi delade ut Sunnansjöbladet två gånger
under 2019 .

 

I bladet går att läsa om händelser och
aktiviteter i byn och många av byns företagare
annonserar om sina verksamheter och
öppettider .
 

Under året har vårens evenemangsblad
utdelats till hushållen i Sunnansjö . Medan
höstbladet distribuerades på ett nytt sätt . 
 

Vi valde då istället att lägga det i byns
butikerna samt att publicera det på vår
FaceBook-sida . Således blev det ett aktivt val
att ta hem Sunnansjöbladet .
 

 

Utdrag ur höstens blad :



VÅRYRA OCH HÖSTMARKNAD

VÅRYRA
Den 11 maj genomfördes den årliga Våryran i
Sunnansjö . Denna gång lokaliserad till
området mellan bibliotek , apotek och Coop . 

 

Gott resultat utvärderas av rekordmånga nöjda
säljare och besökare . 

Besökarna röstade fram namnet Myran på den
nya lekplatsen .

 

HÖSTMARKNADEN
Höstmarknaden på samma arena var 14 sept ,
samma dag som ”hela Sverige vandrar” och
Kyrkstigen som vi varit initiativtagare till att
rusta och skapa bra marknadsmaterial till fick
ytterligare PR .

 

Polistillstånd ansöktes och beviljades för båda
marknaderna .



RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING

Resultatet av föreningens verksamhet samt dess
ekonomiska ställning per 2019-12-31 framgår av följande
resultat- och balansräkning .


