Verksamhetsberättelse för 2018
Tidernas Väg Ekonomisk Förening
Styrelsen har bestått av
Inger Andrén, Maria Brook, Carin Gisslén-Schönning, Göran Skoglund,
Madelene Andersson och Kenneth Lindberg.
Till styrelsen har Stina Lindh-Jederström funnits med som adjungerad kassör.
Antalet medlemmar:78 företag och kommuner, längs hela vår 450 km långa väg.
Flera medlemsbrev via mail/brev har skickats ut i samband med vårt 20-års firande
för att uppmärksamma de extra aktiviteter som vi ordnat längs vägen i alla våra åtta kommuner.
Styrelsemöten. Styrelsen har under året haft 6 protokollförda styrelsemöten samt
ett arbetsmöte vid Järvsö sport i anledning av deras Nordiska Motorcykelträff i juli -19.
Mötena har hållits längs vägen bla i vid Norrfly Herrgård, Kilafors, Tewsjös destilleri Järvsö,
på Bollnäs museum, vid Lingbo hembygdsgård, på Lillbabs caffär i Järvsö och
med Söderhamns näringsliv och turism.
Förutom den årliga marknadsföringen med broschyrer och flaggor, medlemskontakter
och arbete med medlemsrekrytering har vi detta år haft ett särskilt fokus på vårt 20-års jubileum.
Årsmötet hölls 22 mars, på Hedåsens hotell utanför Sandviken.
Efter årsmötesförhandlingarna fick vi ett föredrag av Elise Hovanta med temat:
Tidernas väg genom Tiderna.
Elise Hovanta har sedan haft föredrag i flera av våra kommuner under vårt 20 års firande,
tack vare extra medel från region Gävleborg.
20-årsfirande
Genom ansökan hos Region Gävleborg erhöll vi extra kulturbidrag och genom extra
Verksamhetsbidrag från våra kommuner har vi kunnat sats på ett brett 20-årsfirande.
Redan under januari hade vi kontakt med flera representanter från våra 8 kommuner.
Vi planerade för ett firartillfälle i varje kommun där någon från vår styrelse skulle medverka
tillsammans med berörd kommun. Ett varierat och spännande program med start i Ånge
i maj månad. (se bifogat program).
En särskild Konstvandring anordnad av kulturpedagog Jinger Bremberg har dessutom
vandrat runt från Ånge i norr till Uppsala, Ulva kvarn i söder från maj till december.
En fotoutställning, även den ordnad av Jinger Bremberg, Tidernas foto, har visats i Gysinge.
Marknadsföring Inför 20-årsfirandet har vi låtit trycka upp några fler Roll-ups,
dekaler ”Member of Tidernas väg” till våra medlemmar, särskilda 20-års broschyrer
samt affischer om Konstvandringen och programmen kring firandet i respektive kommuner (bifogas).
Sociala medier
Förutom vår hemsida är vi aktiva på FB, där vi delar våra medlemmars inlägg samt Instagram.
SVTs satsning Gift vid första ögonkastet gav oss bra uppmärksamhet.
En uppföljande tidningsartikel kommer våren -19.
Vi har tackat ja till att få Portaler utlagda i mobilddataspelet Ingress.
Vi är medlemmar i föreningen X-ing, Länsbygderådet och Naturkraft Gästrikland från vilka vi får
informationer och inbjudningar till konferenser. Carin var på Landsbygdsriksdagen i Örnsköldsvik.
Ekonomi. Flera kommuner ökade på det årliga Verksamhetsbidraget,
så vi kunde satsa på våra extra 20-årsaktiviteter.Vi gläds åt att ekonomin är i balans.
Inför 2019 vill vi sats på ”Tidernas väg en alla tiders motorcykel väg” genom samarbete
med Järvsö Motor och deras Nordiska motorcykelträff 14-17 juli samt Lingboträffen i Kristi Himmelsfärd.
Älgnäs i mars 2019
På uppdrag av styrelsen

Carin Gisslén-Schönning

