
Gothem sockenförenings verksamhetsplan för 2023: 

 

 

STYRELSEN: Utöver löpande uppgifter föreslår styrelsen följande: 

- Ett antal träffar under rubriken ”Gothem ställer om” under vår och höst.  

- Träffar och kurstillfällen om att minska energiförbrukning och spara el.  

- 3-4  evenemang med musik, teater etc  

- Fortsatta diskussioner om sockenföreningens ändamål och visioner för framtiden. 

- Fortsatt genomgång av sektionernas uppdrag, befogenheter och relation till styrelsen, 

för att uppdatera organisations- och uppdragsbeskrivning för föreningen.  

- En ny hemsida skapas och publiceras.  

 

MARKNADER.  

Gothemdagen anordnas i juli. Om tillräckligt intresse finns arrangeras julmarknad i december 

 

FEST:  Bygdegården är bokad för fest vid tre tillfällen: mellofest, familjedag och halloween. 

 

BYGDEGÅRDEN: Sockenföreningen räknar med att bygdegården även i fortsättning 

kommer att hyras ut för olika evenemang i betydligt större omfattning än under pandemin. 

Årlig brandsyn och översyn av vatten, filter, el, element och belysning genomförs. En 

storstädning av bygdegården genomförs.  

 

BYGGNADS OCH UNDERHÅLLSSEKTIONEN: Det ska tjäras vid änget. Falor på taket 

ska sättas upp, de är redan tjärade och klara. Staketet runt Fjärdinge änge ska Gunnar Norrby 

ordna. En arbetsdag ordnas för tjärsmörning. Målas klart vid Raskis rökeri. Målas lite runt 

sopboden bygdegården samt förrådet. Fönstret vid förrådet ska renoveras. Entrétaket bakdörr, 

köket ska ses över. En arbetsdag ordnas 3 juni för arbete vid Fjärdingen änge och 

bygdegården.  

 

SOJDE Vi planerar ett sojde i sommar, inget datum bestämt, vädret styr, det får inte vara för 

torrt i marken. Vi beräknar att det blir ca 200 liter tjära och ca 30 säckar grillkol till ett 

sammanlagt värde av ca 30.000 kronor till Sockenföreningen. Vid tändningen brukar Magnus 

Åhlén göra kolbullar som vi säljer. Underhållning av Owe Ronström med flera, och givetvis 

bjuds det på Gotlandsdricka. 

 

FJÄRDINGE ÄNGE: Arbetsgruppen för änget planerar att ha fagning den 6 maj 2023 kl 

10:00. Städning av Bulhuset planeras till mitten av maj. Slåtter av änget planeras den 29 juli. 

 

LINE DANCE: Fr.o.m. 1 feb till sista maj är bygdegården bokad för line dance.  

 

HEMSIDAN: En ny hemsida publiceras. Hemsidan ska uppdateras regelbundet. 

Sockenföreningens evenemang annonseras i På gång. Händelser i socknen förs in Hänt i 

Gothem. Allt material ska komma från styrelsen och sockenbor. 

 



FILMSEKTIONEN: Det vore av stort värde om filmgruppen kunde samla äldre människor i 

socknen för att tillsammans se filmer och göra noteringar om vilka som finns med i dem. 

Detta för att det snart inte finns människor kvar som minns vilka de är. Det är filmgruppens 

ambition för år 2023. 

 

REVYGRUPPEN: Planen är att skapa en ny revy och datum är preliminärt bestämt till 28 

och 29 oktober.  

 

Gothem sockenförenings förslag till budgetposter för 2023: 

 

Styrelsen beräknar att resultatet för 2023 blir positivt. 2022 års underskott beror på 

investeringar i bygdegården (kök, el, lås mm). Inga större investeringar planeras för 2023.   

 

Utöver kostnader för löpande verksamhet föreslår styrelsen följande preliminära 

budgetposter:  

 Utgifter Inkomster 

Fjärdinge änge  5000 kr.  Bidrag söks från Jordbruksverket 

Festkommittén  24000  24000 (entréavgifter mm) 

Sojde  4000  30000 

Byggnad och underhåll 20000 0 

Prästladugården  169650  169650 (bidrag från RAÄ) 

Revygruppen 25000 25000 (bidrag och entréavgifter) 

Line dance 2000 2000 

Gothemdagen 20000 30000 

Musik, teaterkvällar 30000 30000 (bidrag och entréavgifter)  

Bygdegården 20000 Bidrag söks från Region Gotland 

Hemsida 15000 0 


