Samrådsmöte med byalagen i Tidaholms kommun
Dimmehus 23-8 2018
Närvarande: Velinga Hembygdsförening/Bygdegårdsförening, Härja Hembygdsförening,
Daretorps Bygdegårdsförening, Daretorpsbygdens Intresseförening, Hångsdala
Samhällsförening, Klämmesbo Bygdegårdsförening, Fridene-Fröjered-Korsberga
Hembygdsförening, Ottravads Samhällsförening, Dimbo Byalag, för SV Åsa Bergman och
Lena Jonsson. Inalles 19 personer.
Gita Norell hälsade mötet välkomna till Dimmehus och informerade om vilka verksamheter
som ryms i huset. På Gitas förslag inleddes mötet med fika.
Landsbygdsnytt.se
Peter Friberg som ansvarar för byalagens gemensamma hemsida var förhindrad att medverka
varför Åsa snabbt drog de synpunkter som Peter skickat via mejl. Han efterfrågar löpande
uppdateringar av uppgifterna för respektive byalag till hemsidan om kontaktpersoner,
telefonnummer, styrelsens sammansättning, adresser, mejladresser samt uppgifter om adresser
till föreningarnas egna facebook- och webbsidor.
Angående länkar på den gemensamma sidan till externa webbsidor:
Funkar den befintliga länken till kommunens nya hemsida? Visst borde det väl finnas med en
länk till Folkrörelserådet Hela Sverige Ska Leva? Även länk till SV:s sida borde finnas.
Nästa fråga rörde länk från den egna facebooksidan till landsbygdsnytt.se? Går det? Kan Peter
göra någon form av manual på hur man gör?
PDF-filerna på hemsidan funkar inte!
Kan man ha gemensam info på särskild infosida? Text och bilder från olika verksamheter.
Boule-serien är inte alls med i sidan.
En del föreningsnamnen stämmer inte och måste rättas: Velinga har Hembygds- och
Bygdegårdsförening. Även Vättak har två föreningar. Vättaks Byalag och Vättaksgårdens
ekonomiska förening. Fridene-Fröjered-Korsberga Hembygdsförening är det korrekta
namnet.
Även kalendarium med de olika evenemangen efterfrågades varpå Åsa svarade att var och en
som är inne på hemsidan kan öppna landsbygdsnytt och läsa hela utbudet där. Att skriva om
detta till en kalender tar mycket tid.
Byalagen uppmanas att skicka text men främst bilder från egna arrangemang till Peter för
införande på landsbygdsnytt.se. Epost: webbmaster@landsbygdsnytt.se
Leader
Lena informerade kort om de tre möjligheter som finns att söka bidrag från Leader Östra
Skaraborg. Leaderprojekt är ett större och kostsammare projekt som sträcker sig över lite
längre tid. Delfinansiering från förening är 30 procent som kan täckas av ideellt arbete,
lokalhyra och liknande. En ideell arbetstimma motsvarar 220 kr.
Checkar för digital utveckling i föreningar handlar om hjälp till digitalisering av
föreningarnas marknadsföring, hemsidor, facebook, arkiv och liknande. Denna typ av projekt

är mindre kostsamt och under kortare tid. Föreningens delfinansiering ska uppgå till 50
procent. En ideell arbetstimma ger 220 kronor.
Ung i Östra Skaraborg vänder sig till unga mellan 13 och 22 som har en idé på verksamhet
eller sysselsättning som de vill förverkliga lokalt. Gruppen kan få 20 000 i bidrag och även
personell hjälp.
Verksamhetsledare Jesper Uvesten utlovar möte i Tidaholm för specificerad info och
möjlighet till att ställa konkreta frågor.
OBS!!
För att planera detta möte på snabbast möjliga sätt bör ni anmäla intresse till
Studieförbundet Vuxenskolan senast den 5/9. Mejla Åsa!
Därefter vidtog korrekturläsning av kommande bygdeblad med en del tillägg och rättningar.
Övriga frågor:
Velinga har haft kontakt med Bygdegårdsförbundet om Hjärtstartare och ska få besök av
deras representant på området, Charlotte Johansson, kommande styrelsemöte.
De avrapporterar vid nästa samrådsmöte.
Vi har tidigare diskuterat om att göra en gemensam upphandling för att pressa priserna.
Nu är det skarpt läge: diskutera i era styrelser och rapportera senast sista september till Åsa på
SV om intresse finns för denna lösning. Peter Nilsson, Härja, har lovat att göra
upphandlingen.
Tips på program för kulna vinterkvällar: Christina Ström, Vara, erbjuder fyra kortare
föreläsningar: Livets högtider, Historiska trädgårdar, Från troll till EU och Fikahistoria. I det
senare ingår sju sorters kakor. Pris 1250 + resa för de tre första och 60 kr/person för den sista.
Kontakta Åsa vid intresse.
Från bygderna
Daretorp startar upp sin promenadsäsong den 2/9. Sommarcaféerna har varit mycket lyckade.
Hångsdala genomförde en sommarkurs i cementgjutning med mycket positivt resultat. Deras
grillkvällar med Quiz hade det lite kämpigare i och med sommarens eldningsförbud.
Påminnelse. Ansökan om kommunbidrag från Kultur och Fritidsnämnden ska vara
inlämnat senast den 15/9.
Nästa möte hålls i Klämmesbo bygdegård den 23/1 klockan 19.00. OBS DATUM!!
Manusstopp blir 16/1 till SV. Bladet ges ut fredag före sportlovet.
OBS: Anmäl till Åsa hur många ni kommer så det är lättare att planera fikan.
Detta är en ny regel som införs från och med 2019.
Epost: asa.bergman@sv.se eller telefon 0502-100 58
Har ni önskemål/förslag på gäst att bjuda in så hör av er via mail eller telefon som ovan.
Daretorp 24/8 2018
Lena Jonsson

