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Kultur- och Fritidsföreningar i samverkan, kort kallat Kofis, har bytt namn till
Föreningssamverkan. Nytt namn på vår förening har diskuterats i flera år och nu
tycker vi att namnet ”Föreningssamverkan” också visar vad vi gör – det vill säga
”samverkar med föreningar”.
Under 2014 haft 5 protokollförda styrelsemöten. Föreningssamverkan har också haft
gemensamma och flertalet enskilda möten med campinggästerna på Öhns camping.
Föreningssamverkan har fortsatt under 2014 att arbeta med verksamhetsmålen för
föreningen och nu tycker vi att vi känner oss någorlunda nöjda.
Föreningssamverkan ska
• vara en ”paraplyförening” för alla föreningar i Matfors med omnejd
• skapa gynnsamma förutsättningar mellan föreningar och samhället
• utveckla mötesplatser för människor, arrangemang och aktiviteter
Föreningssamverkan har ca 40 föreningar som varit medlemmar under 2014.
Under 2014 har vi haft flertalet möten med olika förvaltningar inom Sundsvalls
kommun för att diskutera förutsättningar mellan föreningsverksamhet och samhället i
övrigt. Vi har planerat olika aktiviteter för 2015 för att arbeta vidare med vårt
samarbete mellan föreningsliv och kommunen vilket har resulterat i arrangemang och
aktiviteter för 2015.
Mötesplatser, arrangemang och aktiviterer i Matfors med omnejd
Föreningssamverkan är huvudman för Nationaldagen och samordnare för dagen var
Allas aktivitetshus. Matforsborna har önskat att Nationaldagen förläggs på
Tokarsberget och 2014 anordnades dagen där tillsammans med andra eldsjälar från
flertalet föreningar och Tuna kyrka. Tack till alla inblandade och särskilt Ulla-Britt
Lagergren som är vår sammanhållande länk och utsedd samordnare.

Kulturveckan bytte 2014 namn till Kulturdagarna för att komprimera programmet
istället för att sprida ut aktiviteter över en hel vecka. Ulla-Britt Lagergren var också
huvudman för Kulturveckan som var välbesökt och rosad. Medverkande föreningar
har själva ansvarat för sina aktiviteter genom att arrangera och eventuellt söka bidrag
för sin aktivitet genom arrangemangsbidrag. Planeringsarbetet med Kulturdagarna är
alltid hektiska när det gäller att ”knyta ihop säcken” och ge ”startskottet” och vi tackar
Ulla-Britt för att hon utför även detta med bravur. Tack också till Fritidsgården i
Matfors som bistår föreningslivet, inte bara under Kulturdagarna, med så mycket
”ungdomliga” aktiviteter vid alla våra arrangemang.
Badplatsen på Öhn vid sjön Marmen varit mer än välbesökt ☺ Det var en otroligt fin
sommar 2014 och vi hade i snitt 300 personer på badplatsen dessa soliga dagar som
varade under flera veckor. Jätteroligt att vi kan tillhandahålla en sådan fin mötesplats
för bygden men också för de som faktiskt reser från olika platser inom kommunen till
denna badplats för dess fina läge och att vi tillhandahåller vattentoalett. Röjning
utefter vägen utfördes 2014 för att göra bättre parkeringsplatser till våra badgäster.
Styrelsen har beslutat att fortsätta utveckla Öhns camping succesivt under en 5årsperiod och ämnar också skapa fler platser så att säsongscamparna blir 20 st och
skapa plats för spontana övernattningar. Under denna 5-årsperiod av utveckling
kommer Föreningssamverkan att vara den som driver campingen. Under
campingsäsongen 2014 hade vi 17 säsongscampare och 3 platser som vi hyrde ut
för dygnshyror. Vi röjde sly och grävning utfördes för ny elkabel så att ett par nya
platser kan etableras under 2015.
En ”bubblare” är vår hemsida som är under uppsegling med hjälp av, för 2014, ny
styrelsemedlem Susanne. Tack för att du tar tag i detta med publicering av
information om Föreningssamverkan och nyheter.

Slutord
Föreningssamverkans styrelse har inlett sitt förändringsarbete under 2014 med att
samverka med olika aktörer för att ”trendspana” – vad händer i föreningsliv och små
orter? Hur får vi gynnsamma effekter genom att hjälpas åt? Vi märker att det
verkligen är förändringstider på gång överallt, både i Matfors och i föreningslivet.
Föreningssamverkan tror att det går att integrera föreningsliv med samhället i övrigt
inom glesbygdsområden för att få Matfors med omnejd att blomstra. Vi tror också att
initiativ kommer till tack vare människor som har kreativa tankar kring just samverkan
och gemensamma mål. Kort sagt så vill vi inte bara bibehålla befintligt utan också
utveckla bygden.

Styrelsen vill tacka alla er som bidragit till detta blomstrande föreningsliv 2014 och ett
stort tack till alla i Föreningssamverkans arbetsgrupper som alltid utför ett strålande
arbete med att ge av sig själva, sin fritid, sin kunskap och sin kreativitet.
Återigen - ett stort tack från Föreningssamverkans styrelse för verksamhetsåret 2014!
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