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Verksamhetsberättelse för år 2020
Styrelse
Sammankallande
Vice --"-Kassör
Sekreterare

Birgitta Elfving
Ann-Charlotte Björklund
Britt Sofi Karlsson
Roine Thunberg

Politiska företrädare
Moderaterna
Centern
Kristdemokraterna
Liberalerna
Socialdemokraterna
Vänsterpartiet
Miljöpartiet

Ledamot
Roine Thunberg
Gunilla Zetterling
Esbjörn Forslund
Ann-Charlotte Björklund
Birgitta Elfving
Vakant
Vakant

Ersättare
Tommy Odelström
Anders Klaar
Vakant
Vakant
Percy Westerlund
Vakant
Vakant

Föreningsföreträdare
Företagarna
Studieförbund
Kyrkor och Samfund
Pensionärsföreningar
Hembygdsföreningar
Idrottsföreningar
Skolor
Övriga intresseföreningar

Ledamot
Vakant
Vakant
Britt Sofi Karlsson
Ann-Margret Öberg-Viklund
Andrew Hutchings
Rolf Eriksson
Camilla Westerlund
Staffan Björklund

Ersättare
Vakant
Vakant
Ronny Jansson
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant
Vakant

Revisorer
Maj-Lis Lundblad och Jörgen Bergmark och ersättare Inga Köpsén.
Valberedning
Gunilla Philipsson sammankallande, Verena Rehbinder, Bo Lennart Janervärn och Lorentz
Stålberg.
Föreningen Rasbo i Samverkan, RiS, har under året haft cirka 50 medlemmar.

Styrelsearbetet
Styrelsen har sammanträtt vid sex tillfällen och mötena har föregåtts av förberedande möten,
arbetsutskott. Mötena har på grund av Covid-19-pandemin i huvudsak hållits digitalt på
Zoom. Samtliga möten har varit välbesökta.
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Ristaren
Sex nummer av Ristaren har utgivits under året. Samtliga nummer har innehållit information
till hushållen om landsbygdsutveckling, föreningsverksamhet och angelägna frågor för
bygdens invånare.
Föreningsannonsering är kostnadsfri och föreningarna i bygden annonserar flitigt om sitt
utbud av aktiviteter. Redaktionskommittén leds av Staffan Björklund som är ansvarig
redaktör. Tryckning av Ristaren sker hos KPH efter att Mia Rosendahl redigerat materialet
tillsammans med Staffan Björklund. Martin Öjes har under del av året också arbetat med
redigering. Utdelningen sker via Postnord men för hushåll inom Rasbobygden med Almungepostnummer sköter representanter för föreningen utlämningen. Samtidigt får bland annat
representanter för kommunen, regionen och pastoratet med flera ett antal exemplar.
Ristaren är ett viktigt organ för föreningen att nå ut med information till och kommunikation
med boende i Rasbobygden. För många är Ristaren ett likhetstecken med RiS.

Hemsidan (www.rasbo.org)
Martin Öjes svarar för hemsidan och ser till att publicera inskickat material. Hemsidan
behöver ses över och bli mer attraktiv med aktuell information och gärna debattinlägg.
Samtliga protokoll är nu publicerade vilket innebär att nu kan alla ta del av vad föreningen
behandlar på sina möten. Ristaren går också att läsa på hemsidan. Utmaningen för föreningen
är att få fler att besöka hemsidan så att den kan bli en levande informationskanal.

Covid-19
På grund av pandemin så har nästan alla våra aktiviteter under det gångna året fått lov att
skjutas på framtiden och kontakten med bygdens invånare har i huvudsak genomförts via
Facebook och RiS hemsida, samt genom Ristaren.

Integrationsprojekt
Projektet fortsatte fram till pandemin kom, men kommer att fortsätta när den är över. Det är
ett samarbete med Rasbo Pastorat och Nyby Vision. Ömsesidig integration genom
meningsskapande sammanhang och personliga möten är nyckelord för Nyby Vision.

Studiebesök
Styrelsen har under året genomfört två studiebesök utanför Rasbobygden, i syfte att öka
kunskapen om hur andra organisationer med liknande inriktning som RiS arbetar.
Den 7 mars besökte styrelsen Vattholma, där vi fick en presentation av den lokala
servicepunkten i ortens Tempobutik och biblioteket. Vi fick bra information om hur de satsar
på lokalt samarbete och besöket avslutades med en diskussion om hur vår landsbygd kan
utvecklas på olika sätt.
Den 17 oktober besökte styrelsen Landsberga gård mellan Örsundsbro och Enköping. Vi
fick information om föreningen Fjärdhundraland, som engagerar många företagare i området
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inom besöks- och upplevelseverksamheter, med besökare från när och fjärran. En intressant
vinkling av hur landsbygden kan utvecklas. Som exempel på sådana företag fick vi en
ingående presentation av Landsberga gård och dess satsning på lokal produktion och
försäljning i sin egen gårdsbutik.

Slutord
Verksamhetsåret har präglats av Covid-19. Styrelsen har främst arbetat via mejl, telefon och
videomöten. Flera av de verksamheter vi planerat har varit svåra att arbeta med, men
förhoppningsvis kommer friskare tider och verksamheterna kan dra igång igen.
Sammankallande tackar styrelsen för gott samarbetsklimat och engagemang i bygdens frågor.
Landsbygdsutveckling är ett ledord för fortsatt arbete inom föreningen.
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