
Verksamhetsberättelse för Föreningen Utveckling Gräsmark 2018 

Medlemmar 

Föreningen har under verksamhetsåret haft 129 medlemmar. 

 

Styrelsemöten 

Föreningen har haft 5 styrelsemöten och ett årsmöte. 

 

Medlemsmöte 

18 november ordnades ett medlemsmöte i Missionskyrkan med Kurt Engström (moderator) och 

Björn Sandborg som vissångare och berättare om Finnkulturen. Ca 45 mötesdeltagare. Se bilaga. 

 

Andra möten, aktiviteter och festligheter 

30 april:  Valborgfirande med stort deltagande. 

12 augusti:  Kulturveckans avslutning i kyrkan med ”Musik i sommarnatten”.                

              Medverkande: Ida Eckerwall, Ulf Adolfson, Makhosi Yafele och Per-Thomas 

   Eriksson. (väderförhållanden förhindrade både facklor och regatta) 

Verksamheter 

Skötsel av Vackerheta. (Rolf ansvarig) schemalagt 

Skötsel av badstrand och toaletter (Christer och Kurt ansvariga), schemalagt. 

Skötsel av kanotled (Nils och Bengt ansvariga) 

Skötsel av Hemsida (Inge), Facebook (Rita) och filmer/You tube (Rolf) 

Ansvarig för informationstavla: Margareta och Ingrid 

Vandringsleder med Marita som ansvarig 

Cafe´-verksamhet: Församlingshemmet 13 mars med ”Singer-songerwriter, Ingesunds 

Folkhögskola” 

Historisk träff på Sannäs med Rolf Swens och Sara Hector den 5 augusti med ca 80-talet besökare. 

 

EU/Leader-projekt: Under året har en ansökan arbetats fram och i december godkändes ansökan av 

Leaderkontoret i Sunne. Projektet varar i två år och startar 1 mars 2019. Projektomfattning, se 

bilaga. Medverkande i projektgruppen: Monika Magnusson, Kerstin Borgman, Anita Österman, 

Thor Gustavsson och Karl-Erik Kulander. 

 

Boken ”Gårdarna i och kring Uddheden”. Bokgruppen har under året haft tre möten och en 

berättarafton i församlingshemmet den 19 november. Ca 25 besökare. 

 

Finnkultur: Medverkat i Finnkulturafton i samarbete med den Värmländska Akademin i 

Församlingshemmet 10 mars (ca 55p), 11 april (ca 85p) och 16 maj (ca 70p) med Rolf som 

samverkande. Ett uppstartmöte skedde den 21 november med byalagen om samarbete inom 

Finnkulturen. (Världsarvsprojekt mm). Närvarande representanter från byalagen och 

Hembygdsföreningen. 

 

Gubbgänget (ansvariga: Kurt, Christer och Ingemar) 

(medlemmar ca 25) 

har på uppdrag av styrelsen eller på eget initiativ haft följande aktiviteter: 

 

Valborgsbrasa 

Iordningsställande av badplats på Hebrôten 

Lanthandelns dag 

Stöd till dragspelsstämman på hembygdsgården 

Kulturveckans avslutning 

Uppställning av julgran (skänkt av Johan och Birgitta Olsson) 

Arbete med julmarknaden på hembygdsgården 


