
Skutbergets wenner 

Verksamhetsplan 2019 
 

Föreningen Skutbergets wenner skall verka för att värna och utveckla Skutberget som ett 
fortsatt kommunalt natur- och friluftsområde, med inriktning på hälsa och friskvård, öppet 
för alla. Motionscentralen med området runtomkring ser vi som Skutbergets hjärta, dess 
centrala punkt. Vi ska verka för att Motionscentralen bevaras och vi ska erbjuda medverkan 
vid drift och skötsel. Föreningen ska ta tillvara allmänhetens intresse av Skutberget, som ett 
område för fysisk aktivitet, rekreation, lärande och socialt umgänge i Anders Forssells anda. 
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Styrelsen består av 3 max 7 personer och 1 suppleant. Styrelsen utser inom sig vice 
ordförande, kassör och sekreterare. Styrelsens möten protokollförs.  

Styrelsemedlemmarna leder och fördelar arbetet i kommittéerna.  

Kommittéernas inriktningar är: 

1. Motionscentral, arrangemang, medlemsvärvningar 
2. Samråd, juridik 

 

Inom nedanstående områden har styrelsen huvudansvar men kan delegera till utsedda 
medlemmar att genomföra och återrapportera till ordförande/styrelsen. 

3. Administration, ekonomi, sponsorskap, medlemsregistreringar 
4. Information, media, kommunikation 



Föreningens ordförande är talesperson för föreningen för att skapa och bevara bra 
påverkanskanaler. I de fall styrelsemedlemmar gör externa uttalanden i föreningens namn 
ska de först förankras i styrelsen. Kommittéerna kan göra egna uttalande efter uppdrag från 
styrelsen.  

Kommittéerna får löpande uppgifter från styrelsen men har dessutom mandat att ta egna 
initiativ till aktiviteter. Sådana aktiviteter ska samordnas med styrelsen genom kommitténs 
styrelseledamöter. Avsikten är att säkerställa ekonomiska och personella resurser samt vid 
behov samordning med övriga områden. I uppdraget ligger också omvärldsbevakning av aktuellt 
ansvarsområde. Kommittéerna har också möjlighet att ta kontakt med intresserade medlemmar som 
förklarat sig villiga att utföra en arbetsinsats för föreningen.  

 

Föreningens prioriterade uppgifter är i nuläget: 

Fortsatt öppethållande av Motionscentralen och fler verksamheter inom denna driftsatta. 

Till kommunen redovisa föreningens tankar om hur hela Skutberget bör utvecklas.  

Identifiera och söka samarbete med andra föreningar som har intresse i Skutberget. 

Granska underlag och rapporter som gäller Skutbergsområdet och vid felaktigheter återkoppla till 
upphovsman 

Sträva efter att nå ut i media via t ex att skriva debattartiklar och insändare. 

Synliggöra föreningen genom informations- och profilmaterial. 

Öka antalet betalande medlemmar i föreningen. 

Arrangera medlemsträffar för information, diskussion  och social samvaro 

Arrangera öppna aktiviteter för allmänhet och medlemmar på Skutberget 

Vara arrendatorerna på Skutberget behjälpliga med insamling av ekonomiskt bidrag till den juridiska 
processen 

 

 

 

 

 

 


