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Kultur- och Fritidsföreningar i samverkan (nedan kallad Kofis) har under 2011 haft 11
(elva) protokollförda styrelsemöten. Dessutom har vi haft föreningsträffar samt
enskilda möten med campinggästerna på Öhns camping.
Under det gångna verksamhetsåret har som vanligt styrelsens huvudsakliga
arbetsuppgifter varit att vidmakthålla och utveckla strukturen i föreningen. Jämfört
med tidigare år har styrelsen haft flera möten under verksamhetsåret än som varit
tidigare år och en bidragande orsak till detta är att den förening som arrenderade
Öhns camping sade upp sitt kontrakt med Kofis inför säsongen 2011 och ny
arrendator skulle sökas och utses.
Kofis har också arbetat för att skapa nya idéer om hur vår verksamhetsutveckling ska
bedrivas. En frågeenkät till alla medlemmar i Kofis har gått ut där alla medlemmar får
vara med och tycka hur Kofis ska arbeta i framtiden.
2011 började med att Matforsbrottarna sade upp sitt arrende på Öhns Camping.
Detta ledde till att Kofis blev mottagare av underhåll och all planering för
campingsäsongen 2011. Ny arrendator söktes men tyvärr var ingen förening i
Matfors intresserad att överta Matforsbrottarnas arrende. Kofis löste då temporärt
säsongen genom att camparna själva fick bilda en förening och själva fick sköta
campingen. Kofis började samtidigt med att planera för säsongen 2012 genom att
söka bidrag för allt underhåll som behövde göras inför kommande säsonger.

Så kom juni och Nationaldagsfirandet. Arbetsgruppen som arrangerat denna dag
jobbade hårt under våren. Det är svårt att få föreningar att medverka under
Nationaldagsfirandet vilket kan tyckas konstigt eftersom det är vi själva inom Matfors
som gör dagen till vad den blir. Dessutom är det ett inkomstbringande arrangemang
till den egna föreningen. Dagen blev lyckad tack vare hårt arbete och stort
engagemang av de inblandade – både föreningar och arbetsgrupp. Kofis (som är
huvudman för Nationaldagen) tackar alla inblandade för att dagen blev så lyckad.
Veckan i slutet av augusti då Matfors sjuder av aktiviteter under en dryg vecka –
Kulturveckan. Det var rekordmånga arrangemang som anordnades, allt från Rockkväll till dockteater. Denna vecka omsätter en hel del pengar och den genomförs med
bidrag av alla de slag, samverkan med olika vuxenskolor, ansökningar till diverse
fonder för att söka och få fondmedel. Och sist, men inte minst, dessa ”urkrafter” som
driver hela arbetet. Vi inom Kofis vill framhålla Kajsa Eriksson Bylund och Birgit
Otzén för deras brinnande engagemang och att ni varit Kofis förlängda arm i detta
genomförande av Kulturveckan samt uppdaterat och redovisat inför styrelsen. Tack
tjejer!
Under sensommaren och hösten planerade vi upprustning av servicebyggnad på
Öhns camping och Jullördagen. Delar av styrelsen träffade Sundsvalls kommun i
många sammanhang bland annat för att samverka i olika frågor kring Kofis
verksamhetsmål.
Jullördagen genomfördes i samverkan med Företagarföreningen, Tuna Församling,
fritidsgården och Ungkraft(NBV).
Sedvanlig försäljning på torget och uppträdande från scenen. Dans runt granen,
hästridning, brandbilen var på plats och presentation av året Lucia kandidater.
Filmvisning för de yngsta på Folkets Hus, tomteverkstad och servering. Otroligt
vackert i Matfors när 300 marschaller lyste upp centrum.
Nyhetsbrev började skickas ut 2011 i syfte att öka informationsflödet till
medlemmarna och möjlighet för föreningarna att marknadsföra sina aktiviteter.

Slutord
Alla aktiviteter vi utfört detta år som kanske inte alltid syns och ändå kan man innan
året är slut börja planera inför nästa år. Hur kan detta vara möjligt? Frågar man sig.
Jo, svaret är att vi i styrelsen ser att Kofis har en utvecklingspotential och att
Sundsvalls kommun arbetar för en levande landsbygd där vi föreningar kan bidra till
landsbygdsutvecklingen. Det här gör att föreningen känns levande och utvecklingen
kräver ständig förnyelse. Vi vill göra Kofis så attraktivt att alla föreningar i Matfors
med omnejd vill vara med och bidra till att föreningslivet och landsbygden blomstrar
här, väster om Sundsvall.

Sammanfattningsvis har vi en imponerande föreningsverksamhet här i vårt distrikt
som består av många ideella krafter. Styrelsen vill med dessa slutord tacka alla er
som bidragit till detta. Ett stort tack till Kofis arbetsgrupper som alltid utför ett
strålande arbete med att ge av sig själva, sin fritid och sin kunskap.
Ett stort tack från styrelsen för säsongen 2011!
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