Runstens Intresseförenings verksamhetsberättelse för 2021

Styrelsen
Styrelsen för Runstens intresseförening har bestått av åtta personer, varav tre suppleanter.
Ordförande har varit Susanne Rundlöf Forslund. Styrelseledamöter har varit Yvonne
Rydberg (kassör), Lisa Nurmi-Mo (sekreterare), Peter Olsson och Thomas Nyborg.
Styrelsesuppleanter har varit Gunnel Andersson, Hans Ingels och Lotta Magnusson.
Styrelsen har haft 4 protokollförda styrelsemöten under året. Många frågor har dessutom
diskuterats digitalt under året.

Medlemmar
Föreningen har under året haft 45 betalande medlemmar.

Aktiviteter under året
Fjolårets årsstämma hölls utomhus, vid förskolan, den 27 mars 2021. Kommunen deltog
och enkätsvaren gällande ev butik i byn presenterades och diskuterades. Resultatet av
enkäten finns redovisat på vår hemsida www.runstenoland.se. Under året har Thomas
Nyborg undersökt vilka möjligheter det finns för ökad service (butik, tankstation, m.m.) för
bygden. Det arbetet kommer att fortsätta 2022.
Den 18 mars hölls ett möte med kommunrepresentanter då vi diskuterade utegym,
gympasal, mm. Kommunen tog på sig att renovera gympasalen och att stödja föreningens
planerade utegym.
Under våren stöttade Intresseföreningen Bygdegårdsföreningens kamp för Bjärbybadets
campingplats.
Den 17 juni hölls ett möte i Rungården om butik i bygden. Tyvärr kom endast 5 personer.
Den 21 november anordnade föreningen ett Bygdemöte i Rungården. 20 personer deltog
och Intresseföreningen, Hembygdsföreningen, Vävföreningen, Bygdegårdsföreningen,
Naturvårdsföreningen samt kyrkan och Räddningstjänsten var representerade. Pågående
aktiviteter presenterades, Bygdens Bästa projekt, service i bygden samt hemsidan
diskuterades. Mötet avslutades med ett kort föredrag om fåglar i bygden.
Minnesanteckningar finns på hemsidan www.runstenoland.se.

Hemsidan
Vi uppmanar åter alla i bygden att bidra till hemsidan så att den blir vad vi önskar – platsen
där allt som händer i bygden finns samlat på ett ställe. Alla aktörer i bygden ansvarar för
att informationen på hemsidan är rätt och att aktuella händelser publiceras.

Bygdens Bästa
På hemsidan finns information om vad en Bygden Bästa-ansökan ska innehålla och vad
som gäller för att projekten ska kunna få del av Intresseförenings husförsäljningsintäkt.
Här redovisas också löpande vilka projekt som beviljas och hur de fortlöper.
Under året har vi vid flera tillfällen påmint föreningar i bygden om möjligheten att söka
bidrag för Bygdens Bästa-projekt. Nu hoppas vi på flera ansökningar under 2022.
RMIFs projekt - stängsel, klätterväxter och bänkar med ryggstöd utmed fotbollplanens
sydsida – avslutades under våren 2021. Föreningens styrelse blev inbjuden till RMIFs fest i
augusti. Yvonne och Susanne deltog och fick se resultatet av projektet och motta RMIFs
tack. Vi väntar på kompletteringar/revideringar av Hembygdsförenings och Bygdegårdens
projektansökningar för att kunna fatta beslut om bidrag.
Intresseföreningen beviljades våren 2021 kommunbidrag för ett Utegym intill förskolan,
vilket blev ytterligare ett Bygdens Bästa-projekt. Utegymmet har kommit på plats med
hjälp av många ideella timmar och vi tackar föreningsmedlemmarna som planerat, beställt
och byggt.
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