
Verksamhetsberättelse för Ramsbergs socialdemokratiska förening – Verksamhetsåret 2007 
 
Föreningen har sedan förra årsmötet haft möten enligt nedan. Möten fram till årsmötet 
2006 behandlades i förra verksamhetsberättelsen, trots att verksamhetsår är 
kalenderår. Liksom föregående år har även detta år präglats av arbetet att presentera 
bygden och inbjuda människor att bosätta sig i Ramsberg. 
 
Föreningens medlemsmöten från årsmötet har haft följande innehåll: 

 Föreningsmöte den 7 maj där vi diskuterade föreningens representation i olika 
styrelser och nämnder. Rapporterades att två medlemmar initierat en protestlista för att 
förhindra nedläggning av Ramsbergs bibliotek. 

 
 Sommarfest den 31 maj hos Maria Ströman på Bärnstensvägen i Storå där vi åt gott 

och avhandlade händelser i bygden i gemytlig samvaro. 
  

 Föreningsmöte den 3 sept hos Ingegerd Lööv i Lindesberg med diskussioner om 
ekonomi, inbjudan till rådslag om skolan, äldreomsorg m m. 

  
 Föreningsmöte den 1 okt med livliga diskussioner om hur vi skall kunna rädda 

biblioteket och skolan från nedläggning. 
 

 Föreningsmöte den 7 jan innehöll rapporter från styrelser och nämnder, bl a från 
Kultur- och Fritidsnämnden att ”vi kunde räkna med att få ha biblioteket kvar” samt 
diskussion om bl a miljöfrågorna inför Rådslaget. 

 
 Extra föreningsmöte den 21 jan med anledning av Rådslaget, vilket handlade i första 

hand om Arbetsmarknadspolitiska frågor. Förslag som framkom skickades in till 
partiet centralt.  

 
 Föreningsmöte den 4 feb handlade i första hand om förberedelser inför årsmötet. 

Medlemmar, som deltagit i föreningens, Ramsberg – En bygd i Bergslagen, årsmöte 
rapporterade därifrån. Denna förening är viktig för bygdens fortlevnad. 

 
Offentliga möten har genomförts i samband med föregående årsmöte då Anders Carlmark 
redogjorde för hur det är att vara arbetslös idag. Ett referat om villkoren och svårigheterna 
publicerades på hemsidan. Under hösten affischerades och publicerades i NA/Bergslagsposten 
en inbjudan till alla intresserade att delta i mötesserie om rådslagsfrågor. Men inga utöver 
föreningens medlemmar har deltagit och mötesserien krympte till två möten i januari. 
 
Föreningens ansvar som huvudman för en placering i samhällstjänst under sex månader (med 
140 arbetstimmar att utföra) avslutades till sommaren. Arbetsuppgifterna genomfördes i 
huvudsak utanför föreningens verksamhetsområde. 

Förutom Rådslagets diskussioner och deltagande för att bilda föreningen Ramsberg – En bygd 
i Bergslagen har våra medlemmar varit engagerade i Biblioteksrådet som blev en fortsättning 
efter att föreningens representant i kultur- och fritidsnämnden startat en namninsamling för att 
bevara biblioteket. Föreningens medlemmar har deltagit i kulturhelgen ”Vinterspår”, samt har 
uppdrag i Kyrkorådet där man för närvarande diskuterar ett ev samgående mellan Ramsbergs 
och Lindesbergs församlingar. Provbo-projektet finns kvar genom dess hemsida på 
www.provbo.tk som uppdateras kontinuerligt.  



Föreningens medlemmar har därtill fortfarande kommunala uppdrag i tex kultur- och 
fritidsnämnd, socialnämnd, räddningsnämnd, ersättare i kommunstyrelsen, kommunala 
revisionen, valnämnd samt fullmäktige.  

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 fungerar inte 
alltid p g a för få besök per månad. 

Vi är sen flera år tillbaka stödmedlemmar i Unga Örnar men har under verksamhetsåret inte 
fått något nytt inbetalningskort sedan föreningens kontaktperson avflyttade. 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. 

Summering: 
Året som gått har, liksom tidigare år, varit löpande och enträget föreningsarbete. Föreningens 
medlemmar har varit aktiva i flera föreningar och organisationer i bygden och deltagit i de 
verksamheter, som varit aktuella. Föreningens medlemmar ser det som oerhört viktigt att alla 
engagerar sig i olika aktiviteter, som görs för att vi även i fortsättningen skall ha kvar en 
levande bygd.  

Medlemsantalet är i stort sett oförändrat men rapportrutinerna sedan central uppbörd infördes 
fungerar inte tillfredsställande. Rutinerna för utskick och kallelser har inte förändrats och 
fungerar därför fortfarande i viss mån otillfredsställande. Diskussioner förs fortlöpande hur vi 
kan intressera fler människor att bli medlemmar och hur aktiviteten kan förbättras. Tyvärr har 
vi inte hittat något sätt som visat sig riktigt effektivt. När det gäller kallelser fungerar det bra 
med e-post och telefon för de medlemmar, som redan är aktiva. Inför nästa år får vi försöka 
finna ut något bra system för att få flera medlemmar och för att entusiasmera redan befintliga 
medlemmar att aktivera sig mera.  

Styrelsen tackar för det givna förtroendet att leda föreningens arbete. 
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