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FRAMTIDSMÖTE I OXBERG  
 
Lördagen den 20 november genomfördes ett möte i Bygården i Oxberg som Oxbergs IF och Oxbergs 
byalag hade bjudit in till och som handlade om hur vi framöver ska kunna fullgöra föreningsuppdragen i 
byn och de aktiviteter, evenemang och åtaganden som följer av dessa. 

 
      Framtidsmötet i Bygården samlade hela 56 bybor, som bänkade sig i Axi-rummet innan det var dags 
      att dela upp sig för grupparbete  
 
Som bekant bildades ju i våras en Framtidsgrupp, som genomförde en enkät bland byborna om vad som 
uppfattas som viktigt uppgifter i byn för framtiden. Några av de uppslag som kom fram har därefter 
genom snabba beslut redan genomförs av berörda föreningar (t ex en förenklad besluts-ordning för 
mindre projekt) eller igångsatts (förnyelse av Oxbergs hemsida på Internet och översyn av 
Blomsterfondens organisation). 



Framtidsgruppen är ju nu avvecklad, men vid lördagens möte redovisades ett nygammalt uppslag från 
gruppens arbete, nämligen att se över möjligheten att slå ihop föreningar i byn, bl a för att underlätta 
rekrytering av styrelseledamöter och funktionärer. En konkret idé som lyftes fram vid dagens möte var att 
slå ihop OIF:s och Byalagets styrelser. Idén kan kort sammanfattas med att uppgifterna för den hopslagna 
styrelsen skulle vara övergripande och administrativa, medan ansvariga för projekt skulle sökas bland 
övriga Oxbergsbor.  
 
En fråga som ställdes i mötesinledningen var om idén, eller delar av den, är något att jobba vidare med. 
Denna fråga besvarades jakande av mötesdeltagarna. 
 
Med denna utgångspunkt ställdes ytterligare ett antal frågor som skulle besvaras i grupparbeten. Man 
delade därför upp deltagarna i sex grupper som fick i uppgift att tycka till i följande frågor: 

- Skulle du kunna tänka dig att ta ett styrelseuppdrag i en sådan  
organisation? 
 
- Skulle du kunna tänka dig att vara projektansvarig i en sådan organisation? 
 
- Skulle du kunna tänka dig att vara ansvarig för andra funktioner? 
 
Vid redovisningen uppgav flera mötesdeltagare att man kunde tänka sig att ta sådana uppdrag.  

I grupparbetet togs också några frågor upp som gäller Vasaloppet respektive Oxbergs IF och Byalaget: 
 
Vasaloppet 

- Ska vi fortsätta som förut, förändra eller avsluta vårt åtagande i  
Vasaloppet? 
 
- Om ni tycker att vi ska fortsätta åtagandet: Är det någon speciell åtgärd som behöver göras för att 
lättare rekrytera ansvariga och övrig personal? 
 
Av redovisningen av svaren på dessa frågor framgick med stor tydlighet att Vasaloppet är av avgörande 
betydelse för hela Oxberg. Även här är det av utomordentlig vikt att det finns personer som är beredda att 
hjälpa till i olika funktioner. Här lämnades också synpunkter som rör förutsättningarna och villkoren för 
åtagandena mm och som OIF nu får hantera vidare. 
 
Byalaget och Oxbergs IF 
 
- Byalaget och OIF.s inkomster kommer nästan uteslutande från Vasaloppsveckan. Om vi minskar vårt 
engagemang i Vasaloppet eller avslutar det, kan vi knappt driva Bygården mer än några år till. Även 
arrangemang och aktiviteter minskar radikalt. 
 
Vad är viktigast att ha kvar? Vad kan läggas ner? Nya önskemål? 
Avser både OIF.s och Byalagets verksamhet. 
 
Vid redovisningen av svaren på dessa frågor visade det sig  vara svårt att peka på 
verksamheter/uppgifter/aktiviteter som kunde läggas ner eller reduceras. Användningsområdet för 
Oxbergs IP var en fråga som berördes i sammanhanget. 
 
Att kunna behålla nuvarande verksamheter etc, konstaterades vid summeringen, hänger inte bara ihop 
med intäkterna från Vasaloppet utan också med om vi i föreningarna förmår rekrytera och behålla 
nyckelpersoner inom olika funktioner. Om vi inte kan klara det är sannolikheten stor att vi heller inte kan 
bibehålla den verksamhetsnivå som vi nu har vant oss vid.  



 
Marianne och Pia noterade på såväl blädderblock som på datorn vad som    kom fram vid redovisningen 
av  grupparbetena,                                   
 
Vid mötesavslutningen kom också frågan upp om vad intäkterna som föreningarna i byn har används till 
och vad de olika insatserna, åtgärderna, aktiviteterna etc som föreningarna genomför kostar.  
 
Av diskussionen framgick att även om svar på dessa frågor lämnas vid 
bokslutsredovisningar vid årsmötena (som vi som bybor borde delta vid i större omfattning!) är det en 
viktig uppgift för föreningarna att på ett pedagogisk sätt informera om vad tillgängliga medel kommer 
ifrån och vad de används till. Här kan säkert Oxbergsbladet vara en lämplig kanal att använda sig av. 
 
Vad som nu närmast kommer att hända är att berörda föreningar kommer att följa upp lördagens möte 
genom att diskutera de synpunkter som kommit fram, inte minst när det gäller organisations- och 
bemannings-frågorna.  
 
För att ta till vara den positiva inställningen vid mötet för aktiviteter och evenemang i byn gör nu OIF:s 
och Byalagets styrelser följande: 

 

Med detta nummer av Oxbergsbladet får du ett formulär med ett antal funktioner listade, där 
föreningarna söker ansvariga. Anteckna dig för den/de funktion(er) som du är villig att ansvara för 
och lägg formuläret i byalagets postlåda senast söndagen den 5 december. 

Formuläret finns också tillgängligt på hemsidan 

 


