Kombinerat Verksamhetsberättelse Årsredovisning, revisionsberättelse Stadgar -dokument
Verksamhetsberättelse:
Verksamhetsberättelse:
Styrelsearbete. Förutom ordinarie styrelsearbete, så har bygderådets representanter
suttit med i grupperna:
1. Länsstyrelsen: Kontanthantering i glesbygd. 2. Loos Bygderåds vindkrafsgrupp.
3 Loosveckangruppen. 4. Loos Bioklubb.
Övriga uppgifter: Hållit i kontakter inom div. frågor som rör Los om bl.a. vägar, gång och
cykelbanor, turistskyltar, kontakter i fråga om mobilmaster, ADSL och fiberutbyggnad.
Möteskoordination bl.a. stormöten, möten med, kommunala politiker och tjänstemän, chefer
på kommunala bolag och myndigheter så som Länsstyrelsen, Landstinget etc.
Näringslivsrelaterade kontakter mellan företag, föreningar och turism- och
näringslivsorganisationen inom kommunen.
Ekonomi. Kalkyler, bidragsansökningar och sponsorkontakter.
Förhandling, offerter och avtal. Insamlingar till lokala hjärtstartare och till flyktingar.
Marknadsföring. Underhåll av hemsidor. Skrivit och skickat informationsmail till
bygderådets mailinglistor. Gjort mallar för affischering.
Initierat ett antal reportage om Loos i media. Nyhetsbevakning/omvärldsanalys.
Kontakter med radio och Tv. Framtagning av annonser, banderoller och merchandise.
Tagit fram underlag för skrivelser och insändare till media i bygderådets namn, skrivit
underlag för flera reportage. Skrivit underlag till fullmäktige/kommunchef/
kommunalråd, till div. myndigheter i frågor som marknadsföring, landsbygdsfrågor,
kulturfrågor, jubileer, kontanthantering, turistinformation och bredband/telefoni.
Inköp av by-logotype.
Loosveckor (turistveckor sommar och vinter).
Loos vinterveckan/sommarvecka, möten och kontakter med arrangörer, reklambyrå,
Kulturenheten Ljusdals Kommun.
Utformning av grafiskprofil, underlag för affischer, information till media.
Övrigt.
Ordnat med belysning på återvinningsstation, ordnat grovsopsdagar.
Hjälpt div. privatpersoner med datorer.
Hjälpt flera familjer med inflyttningsfrågor till Loos med omnejd,
samt hjälpa till med lokala och myndighetskontakter.
Kontakt om bortforsling av skrotbilar som stått i skogen (polis, kommun, renhållningen)
Kontakt om städning av bärplockarläger.
Kontakt om renovering Nickelmonument.
Jul/påskpyntning/flaggning av byn.
Underhåll av Hälsingeleden, turistskyltar och ishockeyrink.
Årsredovisning:

Vår (Loos Bygderåd) sponsring under året:

Loos bygderåd har köpt ämnen, olja och färg till hälsingeled-/bastu- och örnbergsledsskyltar 8
020,50.
Loos bygderåd har också sponsrat fika vid sina fyra årliga stormöten, då de få gånger vi får
ev. bidrag från besökarna inte täcker en bråkdel av kostnaderna, vanligtvis kommer kanske
20kr in och kostnaden är 5-600kr/gång.
Loos bygderåds styrelse har också ideellt upplåtit sin tid där våra arbetstimmar behövts under
året, det är möten med andra föreningar, kommun och andra myndigheter, möten om
vindkraft, möte med ambulans, om bibliotek m.m.
Vi har också skrivit en massa reportage/insändare till media, lämnat förslag till
kommunstyrelse, kommunfullmäktige och enskilda politiker. Vi har engagerat oss i frågor
som vägar och underhåll runt Loos, bredbandsfrågor, mobiltäckning eller snarare brist därav,
marknadsföring av Loos med omnejd, sparbetingelser i kommunal verksamhet, frågor om
glesbygd m.m.
För att generera intäkter till bygderådets driftskostnader så har styrelsen under 2015 beslutat
att ta fram lite ”Loos –merchandise” så under slutet av 2015 inköptes logotyp av lokala
konstnärinnan Elisabeth Nyman och t-shirts och annat börjar tryckas första kvartalet av 2016.
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