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Verksamhetsplan och budget för 2021
Styrelsens övergripande ansvar
Den lokala hyresgästföreningens styrelse ska sammankalla till möten för de boende i
området och för medlemmar i hyresgästföreningen så att de har en möjlighet att påverka
verksamheten och vilka som ska sköta den. Den lokala hyresgästföreningen bör också vara
en lokal aktör i bostadspolitiska frågor.
Det är viktigt att nå ut med information om vilka frågor som är aktuella och det arbete
föreningen gör för att få de boende delaktiga.

Styrelsen ska
●
●
●
●
●
●

hålla ett bomöte med efterföljande medlemsmöte
hålla ett årsmöte före februari månads utgång
bjuda in Familjebostäder till minst ett samrådsmöten per år.
göra en verksamhetsplan och budget för nästkommande år.
förvalta och ansvara för de lokaler vi har till förfogande på Riksdalersgatan 23A, 10
och källarlokalen vid 25A.
vid inköp till föreningen i största möjliga mån handla ekologiskt och rättvisemärkt.

Verksamhetsplan 2021
LH Riddarstigen har pågått i nuvarande form sedan 2013. Föreningen har lov att nyttja och
förvalta tre olika lokaler i området:  Riksdalersgatan 23A, 10 och källarlokalen vid 25A.
I dessa lokaler har föreningen sin huvudsakliga verksamhet i form av Föreningslokal för
utlåning (23A), snickeri (10), systuga (10), Gratisbutiken (10) och Riddargymmet (25A).
Föreningen har under de senaste åren framför allt fokuserat på att upprätthålla dessa
pågående verksamheter.
Styrelsens mål inför 2021 är två saker:
1) fortsätta förvalta, men även utveckla, de fina verksamheter och lokaler som vi redan
har.
2) skapa aktiviteter och kontaktytor för att öka trivsel och trygghet i området. Det kan
vara till exempel gemensam uteträning, sällskapsspel, julpyssel, textilträffar eller
matlag.
Under 2020 har coronapandemin påverkat så att mycket av föreningens planer fått skjutas
på framtiden. Inför 2021 kvarstår därför verksamhetsplanen från 2020 i stort sett oförändrad
då vi önskar att det som inte kunnat ske under 2020 kan göras under 2021 istället.
Styrelsens bedömning är att det är möjligt att genomföra planerad verksamhet med de
resurser (tid och budget) som styrelsen har till förfogande. Om det ska genomföras ytterligare
aktiviteter såsom trivselkvällar, studiebesök eller resor förutsätter det ett engagemang av fler
boende i området som hjälper till med planering och finansiering.
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Styrelsen är givetvis positiv till initiativ från andra boende och vi vill samarbeta och försöka
hitta lösningar för att en större variation av meningsfull verksamhet ska kunna ta plats inom
föreningen.

Här följer en redogörelse för vad verksamhetsplanen innehåller i förhållande till de olika
verksamheter som pågår inom föreningen:

Föreningslokalen (Riksdalersgatan 23A)
●
●
●
●

Fortsatt utlåning av lokalen. Den kan utlånas till boende inom området för olika
varierande sammankomster, mot en depositionsavgift.
Inköp av förbrukningsmaterial och underhåll av inventarier.
Återkommande gruppaktivitet inom t.ex. textilarbete, sällskapsspel och matlagning.
Utföra vissa förbättringar i lokalen vad gäller inredning och uppfräschning. Eventuellt
även förbättra vissa ytskikt.

Systuga (Riksdalersgatan 10)
●
●
●

Möjlighet att på plats låna symaskiner med tillbehör mot en depositionsavgift.
Inköp och underhåll av inventarier
Eventuellt flytta systugan till lokalen på Riksdalersgatan 23A istället för att bättre
tillgängliggöra denna resurs och även kunna bygga en återkommande gruppaktivitet
kring textilarbete.

Snickeri (Riksdalersgatan 10)
●
●

Möjlighet att använda snickerilokalen med verktyg mot en depositionsavgift.
Inköp av förbrukningsmaterial och underhåll av verktyg.

Gratisbutik (Riksdalersgatan 10)
●
●

Uppmuntra att hålla gratisbutiken öppen minst en timma i veckan.
Inköp av förbrukningsmaterial och underhåll av inventarier.

Riddargymmet (Riksdalersgatan 25A)
●
●
●

Ha gymverksamhet med öppettider där boende kan komma och träna.
Möjlighet att låna gymmet och bastun mot en depositionsavgift.
Inköp och underhåll av utrustning och inventarier.
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Budget
Styrelsen planerar att den föreslagna verksamheten inryms i den så kallade ”21-kronan”, de
pengar föreningen söker från Familjebostäder och som inte är hyreshöjande. Det innebär att
för de 970 lägenheter som finns inom Riddarstigens område finns 20 370 kr per år, vilket
med vänlighet brukar avrundas till 25 000 kr. Budgetförslaget baseras på att 2021 kommer
att startas med en ingående balans på drygt 15 000 kr.
.
● Föreningslokalen
● Systuga, snickeri, Gratisbutiken
● Riddargymmet
● Förbrukningsmaterial
● Information och porto
● Möteskostnader
● Arrangemang/aktiviteter
● Övriga aktiviteter initierade av boende
● Styrelsearvode
Summa

3 500 kr
3 500 kr
6 000 kr
5 000 kr
12 000 kr
2 000 kr
3 000 kr
5 000 kr
0 kr
40 000 kr

Antagen på medlemsmöte 2020-09-06

Namn, ordförande

Namn, justerare

Namn, sekreterare

