
Verksamhetsberättelse för Ramsbergs socialdemokratiska förening – Verksamhetsåret 2006 
 
Föreningen har sedan förra årsmötet haft minst tio möten. Möten fram till årsmötet den 
29 mars 2005 behandlas i förra verksamhetsberättelsen, trots att verksamhetsår är 
kalenderår. Året har präglats av arbetet att presentera bygden för inbjudan att komma 
att provbo 19-20 aug och valarbetet. 
 
Föreningens medlemsmöten från årsmötet har haft följande innehåll: 

• Föreningsmöte den 10 april med rapport från distriktskongressen och årsmöte i 
arbetarekommunen då återigen en av föreningens medlemmar valdes in i styrelsen. 

• Föreningsmöte den 9 maj om kommunens valprogram inför fastställande på 
arbetarekommunen, rapport från Prov-bomötet i helgen och trots tidpunkten på året 
även diskussioner om julmarknadens längd i Ramsberg.  

• Sommarfesst den 5 juni hos Birgitta Asp-Ericsson med smörgåstårta & Prov-Bo-prat. 
• Föreningsmöte 7 aug om slutspurt kring ”Bo i bygden” vid hembygdsdagen 20 aug. 
• Föreningsmöte 4 sept om slutspurt inför valet. 
• Föreningsmöte 2 okt som annonserades ut vid affären, med rapport och diskussion om 

valresultatet och Prov-Bo-arbetet. 
• Extra föreningsmöte 10 okt med nomineringar till nämnder. 
• Föreningsmöte 7 nov med löpande ärenden. 
• Föreningsmöte 4 dec (kanske ställdes in, oklart) 
• Föreningsmöte 15 jan om kommunpolitiska uppdragen från mandatperiodens början, 

partiordförandevalet och medlemsärenden i samband med att avgiften kommer att tas 
in från centralt håll för 2007. Protokollet publicerat på hemsidan. 

• Föreningsmöte 12 feb med förberedelser inför årsmötet, diskussion om kommunala 
revisionens arbetsområden och frågan om tillgång till präst i Ramsberg. 

 
Offentliga möten har genomförts inom ramen för Provbo-projektet, i samarbete med andra 
lokala föreningar och församlingen. Den 7 maj avhölls ett välbesökt möte med 14 personer på 
församlingsgården där många idéer samlades om vad och hur bygden kan presenteras. Den 23 
maj preciserades innehållet av vad som finns att erbjuda då även kommunalrådet Anders 
Ceder deltog. Lena Beskow arbetade med hjälp av arbetsförmedlingen under några månader 
för att hålla i det praktiska arbetet som helhet. 
 
I valarbetet bjöd vi in till ”Valfika med mutkorvar” vid Eriks Livs den 1 september då 
föreningens alla aktiva medlemmar deltog och representanter från Arbetarekommunen 
närvarade genom Anders Ceder, Irja Gustavsson och Thomas Esbjörnsson. Valaffischer 
vållade en del dispyt vid fd kommunalhuset men fick i övrigt sitta i fred på andra ställen.  
 
I samband med höjningen av barnbidraget delades information ut en morgon vid dagis. 
 
I samband med Prov-Bo-projektet gjordes en separat websida som presenterar hela bygdens 
utbud av aktiviteter, service och boende. Därtill ett speciellt bildspel med ett 80-tal egna 
bilder från bygden, vilket också visades dygnet runt under en månads tid vid utställningen i 
Stockholm. Ett drygt tiotal personer, i huvudsak från föreningen, medverkade för att under 
vernissagehelgen i början av augusti presentera och bjuda in till evenemanget. Provbo-sidan 
finns med i kommunens presentation ”LivstidsMagasin” och uppdateras ibland, den nås på 
följande adresser: www.provbo.tk – www.bygden.gammelbo.com – 
www.provbo.gammelbo.com – provbo.gammelbo.com – www.ramsberg.gammelbo.com – 
ramsberg.gammelbo.com  
 



Föreningens hemsida nås via arbetarekommunens och via www.sforening.gammelbo.com – 
sforening.gammelbo.com samt www.ramsbergssocdem.gammelbo.com och 
ramsbergssocdem.gammelbo.com, men den enkla adressen www.ramsberg.tk har vi under en 
lång tid inte haft tillgång till, förrän nyligen igen, pga för få besök per månad. Föreningen 
beslöt bekosta en betald adress för 20 US-dollar för två år eller 25 US-dollar för tre år, men 
drabbades i samma veva av datorhaverier. 
 
Föreningen åtog sig på senhösten att vara huvudman för en placering i samhällstjänst under 
sex månader (med 140 arbetstimmar att utföra). Arbetsuppgifterna genomförs i huvudsak 
utanför föreningens verksamhetsområde då vederbörande inte är socialdemokrat eller 
sympatisör, varför det är bättre att erbjuda arbetsuppgifter av annat ideellt slag i bygden. 
 
Vi är sen flera år tillbaka stödmedlemmar i Unga Örnar. Medlemmarna har genom tidigare 
föreningsbeslut möjlighet att få reseersättning med det skattefria beloppet för resor till 
arbetarekommunmöten (inom 6 mån från genomförd resa), men utnyttjar aldrig möjligheten. 
 
Föreningens medlemmar har fortfarande, sen jan 2006, kyrkopolitiska uppdrag samt från jan 
2007 kommunala uppdrag i tex kultur- och fritidsnämnd, socialnämnd, räddningsnämnd, 
ersättare i kommunstyrelsen, kommunala revisionen, valnämnd samt fullmäktige. Några 
medlemmar har flyttat från föreningens geografiska område, varav ordföranden kvarstår som 
medlem men sekreteraren flyttat för långt bort och lämnade sitt uppdrag i december. Under 
året avled en av de gamla aktiva medlemmarna, Arne Lööv, som föreningens skickade 
minnesgåva till 2007.  
 

Summering: 
Året som gått har varit väldigt intensivt i föreningen, även om det kanske inte synts utåt så 
mycket som ett regelrätt föreningsarbete. Vi finns som regel representerade på 
arbetarekommunmötena i Lindesberg och finns representerade med en ledamot i styrelsen. 
Sedan april 2006 har vi förlagt våra möten till Eriks Livs kaffehörna och köper fikat där. Vi 
har inte haft någon studiecirkel under året.  

Vi består vid årsmötet av 35 medlemmar, som rapporterats för central uppbörd, tre är 
avgiftsbefriade. Ett tiotal är aktiva. Utskick och kallelser har inte fungerat tillfredsställande 
och behöver förbättras för att öka aktiviteten, men som regel nås ändå en ganska stor del av 
medlemmarna av epost-kallelser och via den telefonkedja som upprättats där mottagare av 
epost åtagit sig att ringa till aktiva medlemmar för påminnelser om näraliggande aktiviteter. 

Styrelsen tackar för det givna förtroendet att leda föreningens arbete. 

Maria Ströman - Ordförande 
Solveig Sundblad - Sekreterare 
Margareta Gustavsson - Kassör  
Ann-Sofie Fantenberg – Studieorganisatör 

 


