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Verksamhets- och förvaltningsberättelse 2019-11-27—2020-12-31
Med hänsyn till pandemin och de restriktioner som gäller, genomförs inte årsmöte för 20192020 innan 15 mars enligt stadgarna. Årsmötet kommer att genomföras senare i år kring
sommaren då restriktionerna tillåter. Denna verksamhets- och förvaltningsberättelse delges i
mars för att beskriva genomförd verksamhet. Berättelsen sträcker sig i vissa punkter intill
2021-02-28.

Start av föreningen
Byalag 1050 Ideell Förening startades 2019-11-27 med en interimsstyrelse då föreningens
första stadgar antogs. Föreningen är helt skild från Byalag 1050 Ekonomisk förening vilken
likviderades under 2020.
Föreningens ändamål är att tillvarata medlemmarnas intressen genom att främja utvecklingen
av landsbygden och stärka gemenskapen inom verksamhetsområdet. Föreningen ska verka
för en hållbar utveckling. Föreningen är politiskt och religiöst obunden.

Konstituerande årsmöte 2020-02-27
Ett konstituerande årsmöte hölls 2020-02-27 då följande skedde:
- Verksamheten 2019-11-27 – 2020-02-27 redovisades.
- Stadgarna 2019-11-27 fastställdes av Årsmötet.
- Interimsstyrelsen valdes som ordinarie styrelse intill nästa årsmöte.
- Valberedning utsågs inte, styrelsen uppdrogs att ta fram valberedning inför nästa årsmöte.
- Revisor och revisorssuppleant valdes.
- Riktlinjer för innevarande år antogs utifrån ordförandens förslag.

Styrelse
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare/kassör
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Robert Norling, Hornstäve
Sebastian Cavalli-Björkman, Maspelösa
Mats Walldén, Gullberg
Lars Andersson, Flistad
Ronny Holmberg, Hornstäve
Magnus Kempe, Maspelösa
Bengt Larsson, Maspelösa

Styrelsen har genomfört tre styrelsemöten under 2020.
Därutöver har medlemmar ur styrelsen deltagit i de olika arbetsgruppernas möten.
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Verksamhet
Verksamheten 2020 har präglats av pandemin och restriktioner som medfört att arbetet
nästan uteslutande har skett ”online” med de begränsningar detta medfört. Det egentliga
arbetet har till största del skett under hösten 2020.
Utifrån Årsmötets beslutade riktlinjer och beslut har följande verksamheter genomförts:
1) Etablering av föreningen och uppdatering av kontaktnät.
Byalaget har informerat boende och rekryterat medlemmar. Vid 2020-12-31 hade föreningen
60 hushåll som medlemmar varav 49 familjer och 11 enskilda. Målet för året var 100 hushåll.
Ett Nyhetsblad (december) har delats ut i samtliga postlådor i området (ca 350 st) och även
skickats ut till de epostadresser byalaget haft tillgång till. Kontakt har tagits med Klockrike
Byråd för samarbete kring olika frågor.
2) Bildande av arbetsgrupper och arbete enligt enkät till medlemmarna och årsmötets
beslut.
Byalaget har bildat tre arbetsgrupper:
- Trafikgrupp med ansvar för Gång-/cykelväg (G/C), trafikfrågor främst väg 1050 samt
kollektivtrafiken. Gruppen har bestått av Ronny Holmberg och Magnus Kempe, Alberth de
Haan, Christian Malmborg, Robert Norling, Mats Walldén och Magnus Wedberg.
- Maspelösa utvecklingsgrupp med ansvar för utvecklingsfrågor som främst rör Maspelösa
inklusive väg 1040. Gruppen har bestått av Bengt Larsson, Sebastian Cavalli-Björkman, Marie
Geivald, Susanne Hermansson-Bornemo, Paula Aviles och Olle Wärn. En undergrupp som
hanterar trafikmiljöfrågor har bestått Marie Geivald, Paula Aviles, Olle Wärn, Bengt Larsson.
- Trivselgrupp som ansvarar för att hantera olika arrangemang för Byalagsmedlemmarna.
Gruppen har bestått av Madeleine Adler och Sebastian Cavalli-Björkman.
Trafikgruppen har bland annat:
- Påbörjat ett arbete med en egen projektering av gång- och cykelväg. Bland annat har
Norrtälje kommun en metod (av byalaget kallt ”Norrtäljemodellen”) med att föreningar och
byalag kan ansöka om finansiering med 75% av kostnaderna för G/C-vägar. Gruppen säker
kontakt med Leader för ekonomiskt stöd med arbetet.
- Besvarat en enkät från Linköpings kommun ”Landsbygdsutveckling genom nya lösningar för
resande och transporter”. Svaret togs fram med hjälp av en enkät till boende där 34 hushåll
besvarade frågorna. Byalaget har i samband med det föreslagit att Byalagsområdet kan utgöra
ett pilotprojekt för att konkretisera de förslag som Byalaget tagit fram. Förslagen berör främst
G/V-väg längs väg 1050, kollektivtrafiken och utökad service i området.
- Tagit fram information kring resvanor och förslag på utveckling av kollektivtrafik och
busshållplatser. Informationen togs fram med stöd av en enkät som besvarades av 60 hushåll.

Byalag 1050 Ideell Förening
Styrelsen
Orgnummer: 802527-9046

2021-03-02
Verksamhetsberättelse

Sid 3 (4)
http://byalag1050.se/
byalag1050@gmail.com

Underlaget ska under 2021 utgöra grund för fortsatt kontakt med externa aktörer som
Linköpings kommun, Region Östergötland, Östgötatrafiken och Trafikverket.
- Varit i kontakt med Linköpings kommun (Utskott för medborgardialog Vreta Kloster) och
Östgötatrafiken samt Trafikverket för att återuppta kontakten samt ställa kring frågor om G/Cväg och kollektivtrafiken.
Utvecklingsgrupp Maspelösa har bland annat:
- Tagit fram en modell och projektplan för gruppens arbete och identifierat 10 punkter som
man avser jobba vidare med.
- Bildat en undergrupp ”Trafikmiljögrupp Maspelösa”.
- Tagit fram en skrivelse som skickats till Linköpings kommun (Muharrem Demirock) för att
återknyta till ett tidigare möte (hösten 2019) och de diskussioner som fördes gällande
översiktsplan, byggnation och infrastruktur. Svar har inte inkommit än.
Trivselgruppen har varit på lågvarv under pandemiåret. Ett antal punkter har förberetts för
att kunna realiseras 2021, bland annat en vedbod vid grillplatsen i Maspelösa samt belysning
vid pulkabacken i Maspelösa.
3) Uppdatering och utveckling av utvecklingsplanen, bl a utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
Någon ny utvecklingsplan har inte utvecklats under 2020. Hållbarhetsfrågorna har
vidareutvecklats för att kunna tas in i Utvecklingsplanen. En särskild arbetsgrupp för
hållbarhetsfrågor, ”Hållbarhetsgruppen” med Bengt Larsson och Magnus Kempe, har startats
under februari 2021.
4) Ta fram ett informationsunderlag för området samt ta fram en företagarkatalog. Arbete
med att uppdatera informationen (antal hushåll, boende, företag m m) om byalagsområdet
har pågått under året. Byalaget har tagit fram en företagarkatalog där företagen har möjlighet
att beskriva sin verksamhet och kontaktuppgifter m m. Katalogen gavs ut i februari 2021 där
15 företag är med. Katalogen kommer att uppdateras efterhand.
5) Övrigt
- Byalagets logotyp. Byalaget utlyste en tävling där boende fick föreslå en logotyp för byalaget.
Tre förslag kom in varefter förslagen vidareutvecklades till en bild. En slogan för byalaget har
tagits fram.
- Möteslokal. Byalaget har undersökt olika alternativa lokaler för att kunna ha styrelsemöten,
arbetsgruppsmöten och årsmöten.
- Ansökan ”Bygdepeng” har lämnats in till Linköpings kommun. Byalaget kan stödjas med upp
till 6000 kr för sin verksamhet om den fyller vissa premisser.
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Förvaltning och ekonomi
Byalagets verksamhetsår löper från 2019-11-27 till 2020-12-31.
Organisationsnummer har erhållits från Skatteverket. Plusgirokonto med Swish har öppnats
hos Nordea.
Budget och utfall 2019-2020 och förslag budget 2021
Budget 2020
Saldo in
Intäkter
Medlemsavgifter
Eko föreningen
Kommunstöd
Summa intäkter
Utgifter
Avgift Folkungaland
Kontorsmateriel
Hemsida
Porto
Bankkostnader
Swish
Vedbod
Verksamheter
Summa utgifter
Resultat

Saldo ut

Utfall 2020
0

15 000.00
0.00

0
9 350.00
1 331.19 Gåva

15 000.00

10 681.19

0.00
-1 000.00
-900.00
-300.00
-1 150.00

-50.00

-3 350.00
11 650.00
11 650.00

Anmärkning

-585.00 Ingår i bankkostnader
-512.00

-1 147.00
9 534.19
9 534.19

Förslag
Budget 2021
9 534.19
6 000.00
6 000.00
12 000.00
-50.00
-500.00
-1 476.00
-300.00
-650.00
-600.00
-2 000.00
-6 424.00
-12 000.00
0.00
9 534.19

Budgeten beräknades på ca 100-150 medlemmar (hushåll). Endast 60 hushåll har anslutit sig
vilket har medfört en lägre intäkt jämfört med budget.
Byalag 1050 Ekonomisk Förening (bredbandsprojektet) har lämnat sitt överskott om 1331,19
kr till den ideella Föreningen. Verksamheten har under 2020 inte inneburit några direkta
kostnader utöver bank- och swishavgifter samt avgift till Leader Folkungaland.

Vreta Kloster 2021-03-02

Robert Norling
Ordförande

Mats Walldén
Sekreterare
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Revisionsberattelse
2021-02-15

Revisionsberattelse Byalag 1050 Ideell Forening
Vid granskning av Byalag 1050 Ideell Forenings riikenskaper for tiden 2019-11-27 - 202-0-12-31 har jag
funnit dessa i god ordning. lntakter och kostnader ar styrkta med verifikationer. Ingen kontant kassa finns.
Saldo pa bank enligt arsunderlag har kontrollerats och foreningens handlingar uppvisats.
Mot forvaltningen och foreningens verksamhet i ovrigt enligt forda protokoll finns enligt mig ingen
anledning till anmarkning. Darfor foreslar jag arsmotet att bevilja avgaende styrelse ansvarsfrihet for den
tid som revisionen omfattar.

Linkoping den 15:e februari 2021

xxxxxxxx
Asa Kempe
Fortroendevald revisor
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