
 

 

Motionssvar 

Motion från Lena Zettersten 

 

 Jag föreslår därför att föreningen ska ordna med aktiviteter för barn och ungdomar 

gärna under loven. Bl.a. så kan man ha pysseldagar, bakdagar, speldagar, visa 

filmer eller teater, hitta på utomhusaktiviteter. Dessa aktiviteter kan man även göra 

när det inte är lov. För våra ungdomar som åker EPA och bil kan vi ordna olika 

träffar där de själva får komma med förslag. Jag vet att de gärna ser en träff där de 

får visa upp sina fordon och kanske kan få tävla i vem som har bäst ljud i sitt 

fordon, extra kul skulle det vara om det var någon form av underhållning på 

kvällen. 

- Föreningen har under 2021 diskuterat olika aktiviteter för att ha ett levande 

hus med aktiviteter som lockar besökare med olika intressen. Aktiviteter 

för ungdomar i bygden av olika slag kan vara en del i den planeringen. 

Förslaget lämnas till styrelsen för prioritering bland andra aktiviteter. 

- Föreslås bifall 

 

 
 Jag föreslår även att man ordnar med bingo för alla som tröttnat på att sitta 

hemma. Även om jag inte är någon större fan av bingo så anser jag att det är viktigt 

att det ordnas bingo för att människor behöver komma ut och träffa andra. 

- Under 2020 och 2021 har det rått pandemi med restriktioner som har gjort 

att verksamheten varit svår att planera och genomföra. Frågan om att börja 

med bingo igen har diskuterats ett flertal gånger i styrelsen. Med den nya 

spellagen innebär det både avancerad ansökan och en del investeringar för 

föreningen att göra för att kunna få tillstånd. Arbetet är påbörjat men 

styrelsen valde att avvakta med investeringarna åtminstone till 2022. 

- Föreslås bifall 

 

 
 Jag föreslår även att föreningen ordnar med 2–3 danser/år och det ska vara blandad 

kompott, inte bara moderna dansband utan även för våra äldre. Vi måste våga 

prova på att ordna med olika typer av danser. Danserna går inte alltid med vinst 

men danserna behövs för att bygdegården ska få leva vidare. En gång i tiden var 

just Bricka Norrlands största dansbana! Vi ska vara stolta över vår bygdegård och 

bygdegårdens historia. 

- Inom styrelsen utses olika ansvariga för uppdrag inom föreningen. En av 

dessa uppdrag är ansvarig för danser. Åsikten lämnas till gruppen som 

ansvarar för uppdraget att ta ställning till.  

- Anses beaktad 

 

 
 Jag föreslår även att man ordnar med medlemsträffar, där alla medlemmar får 

komma och umgås och prata om vad vi vill göra här i vår bygdegård. Vi ska inte 

fokusera på det som en gång har varit dåligt, vi måste se till att vår bygdegård 

blomstrar och det gör vi bäst tillsammans! 

- När nu restriktionerna släppt kan nya verksamheter planeras och aktiviteter 

komma igång. För att kunna planera och ha ett bra underlag till styrelsen 

kan medlemsträffar arrangeras.  

- Föreslås bifall. 

 

 



 

 

 Mitt sista förslag är att föreningen bör bjuda alla som hjälp till att arbeta ideellt 

under året på en riktigt god middag med underhållning. 

- Att arbete ideellt i en förening innebär medlemmar lägger sin fritid på 

aktiviteter i föreningen. För att få föreningen att fungera krävs många 

ideella krafter. Föreningen har tidigare bekostat en gemensam middag för 

den nya styrelsen tillsammans med den avgående. Att bjuda samtligt ideellt 

arbetande kan vara ett sätt att visa föreningens uppskattning för den tid 

som lagts ner. Förslaget lämnas till styrelsen för planering. 

- Föreslås bifall 


