Tenala Byarådsförening r.f.

VERKSAMHETSPLAN 2013
1) Allmänt
Verksamheten i Byarådet bör vara flexibel så att under verksamhetsåret kan göras initiativ samt vara öppen för verksamhetsideér som kan
uppstå under året.
Arrangera och hålla kontakt till andra byaråd inom Raseborg
Byarådets styrelsemöten är öppna för alla intresserade, tidpunkten för dessa
meddelas på FB.
Vår- och höstmöten med program och annons i VN senast 1 vecka innan.
Byarådet bör agera sammankallare till åtminstone ett gemensamt
föreningsmöte i året.

2) Publikationer
Byarådet ger såsom tidigare år ut 2 nummer av Tenalablade
Vårnumret postas till över 600 sommarboende på deras hemadress,
detta är möjligt tack vare en samdistribution med Servicekatalogen.
Höstnumret som i regel alltid utkommer den 5.12 kommer också att
postas till hushåll med sommarbostad i Tenala.
Tenalablade görs i huvudsak av ett företag som också har hand om
annonsförsäljningen, byarådet erhåller en ersättning för samarbetet
som motsvarar postningskostnaden för höstnumret.

3) Byavandringarna
Byavandringarna är ett varumärke för Byarådet och kommer således att
få en fortsättning 2013.
Antalet byavandringar under sommaren 2013 kommer att vara 3-4 i antal.

4) Bildverket
Arbetet med projektet "Tenala i bild" kommer att återupptas under
verksamhetsåret. En arbetsgrupp utses och målsättningen är att bildverket
kunde färdigställas under året.

5) Intressebevakning
Byarådet kommer aktivt att följa med planeringen av det nya daghemmet
som är planerat att byggas under 2013. Det är viktigt att göra en helhets
bedömning vad beträffar placeringen, därför har byarådet redan under hösten
2012 aktiverat sig i ärendet.

6) Tenaladagen
Byarådet är huvudarrangör för Tenaladagen som ordnas sista lördagen i
juli. Övriga intresserade föreningar och företag bidrar med eget program
och erhåller eventuellt överskott från dessa.
Lotteriet ordnas gemensamt och medel från denna fördelas mellan föreningarna.

7) Projekt
Aktivt Tenala - uppgörande av en byaplan bör färdigställas.
Hemsida - någon form av hemsida bör öppnas under året.
Fotoutställning - "Tenala i bild" under sommaren?

9) Allmänt om utskott
Styrelsen utser en sammankallare (ansvarsperson) för samtliga utskott.
Utskotten kan bestå av personer utanför styrelsen.

10) Informationsutskottet
Styrelsen väljer ett informationsutskott vars huvudsakliga uppgift är att
färdigställa hemsidan samt därefter regelbundet uppdatera och hålla
den informativ för alla bybor oberoende av ålder.

11) Ekonomiutskottet
Styrelsen väljer ett ekonomiutskott som ansvarar över föreningens ekonomi.
Vidare har utskottet till uppgift att upprätthålla ett medlemsregister.
Utskottet sköter också om eventuella bidragsansökningar.

12) Evenemangsutskottet
Styrelsen utser ett evenemangsutskott vars uppgift är att sköta det praktiska
kring evenemang som (Tenaladagen, Byavandringar mm.)

13) Publikationsutskottet
Styrelsen utser ett publikationsutskott vars huvudsakliga uppgift är att
skriva artiklar till Tenalablade.
Publikationsutskottet ansvarar också för utdelningen av Tenalablade.

15) Ungdomsutskottet
Styrelsen utser ett ungdomsutskott vars huvudsakliga uppgift blir att
beakta och bättre kunna tillgodo se ungdomarnas önskemål i verksamheten.

