
 

 

Verksamhetsberättelse 2017, Skutbergets Wenner. 

Föreningen Skutbergets Wenner bildades som en ideell förening den 12 juni 2017. Styrelsen 
har under 2017 haft 12 protokollförda möten inklusive konstituerandemötet. Styrelsen har 
under året bestått av följande sju personer: 
Thomas Martinsson, ordförande, Lars-Olof Ferm, Kassör, Jessica Gilbert (fd Forsell), ledamot, 
Lars Järner, ledamot, Mariana Dahlstedt, ledamot, Maria Trangärd, ledamot och Anders 
Johansson, ledamot. 
Föreningen har under året genomfört 2 st. föreningsdagar på Skutberget, en i juli och en i 
september. Styrelsen har genom sitt arbete fått motionscentralen öppnad efter att den varit 
stängd en period, vilket skedde den 17 juli, vid detta tillfälle bjöd föreningen på jordgubbar 
och ordnade med växter till kafeterian. Från december 2017 så får besökarna på MC kaffe 
och kaka som bekostas av föreningen. 
Företrädare för föreningen gjorde under hösten stora ansträngningar för att få kommunen 
att åter öppna motionshallen. Ansträngningarna bar frukt och fr.o.m. februari 2018 är det 
åter möjligt att boka motionshallen för aktiviteter. Ovanstående har krävt mycket arbete i 
form av samtal, skrivelser och mailkorrespondens med politiker och tjänstemän. 
Representanter för föreningen var också närvarande under Karlstad kommuns tre 
informationstillfällen som anordnades för att informera om kommunens planer för en 
temapark på Skutberget. 
Den 2 december 2017 genomförde föreningen en av de största demonstrationerna i 
Karlstads moderna historia, med mer än 1000 deltagare, en manifestation som avslutades 
med tal och musik på Stora Torget. 
Styrelsen har också fortlöpande haft samtal och dialog med ledande politiker och 
tjänstemän, företrädelsevis inom Teknik- och Fastighetsförvaltningen samt Kultur- och 
Fritidsförvaltningen. 
 
Föreningen har också startat en egen Facebook- och hemsida, samt har 5 st. aktiva 
kommittéer. Dessa har under verksamhetsåret varit följande: 

• Motionscentralen 

• Ekonomi 

• Juridik 

• Arrangemang o Event 

• Kommunikation 
 
Förutom dessa har tillfälliga projektgrupper bildats t.ex. för den ovan nämnda 
demonstrationen och för återkommande namninsamlingar. 
Föreningen har under året fortlöpande arbetat med medlemsvärvning, både genom 
direktkontakt men också via informationsmaterial som vi delat ut i brevlådor. Totalt har vi 
distribuerat ca 20 000 värvningskort. 
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