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En skön  

Jul- och nyårshelg 

önskar Styrelsen       

gm Linnéa, ordf 

styrelsen@hedemorakultur.se 

https://hedemorakultur.se/  

Boka in 

Årsmöte 13 mars 2023  
Mer info kommer om tid och plats! 

Vi får besök av  

föreningskonsulent Maria Burström  

från kommunen. 

Nominera personer till styrelsen och 

revisorer redan nu och ta chansen att lämna 

in motioner!  

Senaste datum är 1 mars enligt stadgarna. 

Mejla till     styrelsen@hedemorakultur.se 

 

 

 

 

 

 

Medlemsbrev  

December 2022 

 

Medlemsenkäten 

Styrelsen gjorde en första analys av de svar 
som hittills kommit in vid styrelsemötet 
den 29 november. Vi avser att jobba vidare 
med underlaget under våren.  

Har du missat att besvara enkäten så finns 
fortfarande chansen!  

Vår första sammanfattning hittar du här på 
sid 2. 

 

Övrigt 

• Hur vill du presentera dig/din 
förening? 

Gå in på https://hedemorakultur.se/ och leta 

rätt på informationen under ”Medlemmar”. 

Hör av dig om det behöver ändras något! 

• Använd bloggen  

• Använd vår facebook-grupp! 
 
 
 
 

 

 

 

Rapport Konstrundan 

Årets konstrunda var den 26-28 maj. 

 Utställningen fanns på 13 platser med 17 
utställare. Sammanlagda besökstillfällen 
blev 920.  

Ekonomiskt var årets runda så gott som 
självförsörjande, vilket är målet, med 
föreningen som ekonomisk garant. 
 
Ny konstrunda planeras 18-20 maj 2023. 
Inbjudan till konstnärer kommer i januari! 
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Styrelsens första analys av medlemsenkäten november 2022: 

Vad ser du/ni som största utbytet av att vara med i hedemora.se? 

Marknadsföring och presentationen på webbsidan visar sig ha högst betydelse och som 
nummer två kommer kalendern. 

Jag/vi tycker att antalet medlemsmöten… 

De flesta är nöjda med det som gäller (årsmöte + oftast ett annat möte). Ingen efterfrågar 
fler medlemsmöten. 

Förslag till innehåll på medlemsmöten 

Vi fick in några förslag som visar behov av nätverkande och kommunkontakt och mer 
information om vår egen förening. 

Användning av kalendern 

Visar på att 50 % av de svarande använder den till de flesta evenemang. 17 % svarar att de 
missar det, tyvärr. Ingen svarar att det är för krångligt. 

Jag/vi i vår förening har behov av  

Avtal om billigare annonser, tätt följd av kopiering och inplastning var de största 
önskemålen. Marknadsföring och nätverkande återkom även här. 

Kommentar: När det gäller inplastning och sammanträdeslokal – läs på hedemorakultur.se 
under” Medlemsinfo”! 

Föreningens vara eller icke vara 

Här kom en del kommentarer, mest glada tillrop. Ingen tyckte att föreningen har spelat ut 
sin roll och de flesta skrev att det fungerar bra som det är. Även här visar det sig att 
nätverkande, kontakt med kommunen och mer kunskap om föreningen önskas. 

Kommentar: Ni som vill veta mer om föreningen, läs gärna på hedemorakultur.se under 
”Om hedemorakultur.se” och bekanta er med webbsidan i övrigt. Webbsidan med kalender 
och presentationer av medlemmarna var vårt huvudsyfte från början. Senare har 
konstrundan och sporadiska kulturmässor blivit vår bisyssla. 

Behov av nya revisorer och styrelsemedlemmar 

Vi har fått några förslag, men använd möjligheten att nominera fram till 1 mars!  

Man får föreslå sig själv!       Mejla till styrelsen@hedemorakultur.se  

 

Styrelsens kommentar: Vi tackar för er medverkan och har ni fortfarande inte besvarat 

enkäten, så ta chansen att göra er röst hörd! I dagsläget har 24 av 70 medlemmar besvarat 

enkäten, nog borde vi kunna komma upp i 50 %? Styrelsen avser att jobba vidare med 

underlaget under våren.  

Boka in vårt årsmöte den 13 mars 2023 och möt föreningskonsulent Maria Burström från 

kommunen, hon kommer att berätta om kulturenhetens arbete och besvara aktuella frågor. 
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