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Diskussioner:
Hur får man bidrag till att rusta sin lokal? Tjust Fastighet äger men vi kan bidra med arbete, istället för att vänta
Flyktingbarnen är här och behöver sysselsättas -hur får vi dem till träningarna? Kan kommunen bidra till resor för att hämta/lämna dem?
GOIF gjorde utskick till skolan om deras förening och det gav resultat, även flyktingbarn hittade dem, samt att de hittade nya ledare.
Violet informerade om att S:t Lukas har en chat för unga som behöver prata. De vill ha mer samarbete med föreningar.
Inbjudan till detta möte borde göras grundligare. Kanske ett nytt möte framöver?
Det här tycker vi är bra idag:
Engagemanget, ex nya ledare efter skolutskick
Kvalité, lättare på mindre ort
Rätt person på rätt plats, viktigt att det är så inom både kommun och föreningsliv
Gemenskap, alla är välkomna
Kontakten med kommunen är bra, bra stöd
Blankaholm har ny lokal på gång, tidigare fastighet såld till privatperson, lokal är viktigt
Samhällsnyttan -tillsammans blir vi bättre!
Gemensamma mål -vi vill ju nånting!
Det här vill vi förbättra / förändra
Svårt att synas, hitta rätt informationskanal. Vi diskuterade dyra annonser, tiden det tar att synas på alla internetsidor m.m
Man bör synas genom flera kanaler, nätet och trycksak. Frågan väcktes om det inte borde göras ett reklamblad/tidning.
Intresse finns för en föreningstidning. Här bör alla små orter komma fram, Misterhult/Totebo o.s.v -vad händer i bygden?

Kommunikationen till/från landsbygden -inga sena bussar hem = man kan inte delta på aktiviteter i centrum.
Bidragsfrågor, ekonomi. Saknar information om var och hur man hittar bidrag.
Gruppen efterlyste information om bidrag, antingen via kommunens hemsida men gärna en informationsdag.
Vid en informationsträff bör man få tips om vilka aktiviteter som ger bra intäkter. Lönar det sig att sälja Bingolotter,
ska man arrangera stora evenemang, ska man sälja kalsonger -vad är lönsamt? Föreningar kan hjälpa varandra och tipsa.
Man kan söka gemensamma bidrag hos fonder, men här behövs någon som stöttar och rådger -en fond/bidragsexpert på kommunen?
Vid årsmöten ute i kommunen efterlyses närvarande från kommunen. Politiker bjuds in men kommer inte.
Få politiker kommer till Landsbygdsrådet.
Kan man på annat sätt få bättre kommunikation? Fastställda träffar 2 gånger per år då man på olika orter har dialog?
Bättre samarbete mellan föreningar
Flyktingfrågor. Vi diskuterade hur man gör med pojkar som inte får duscha med andra pojkar.
Hur är simkunnigheten hos flyktingar, kan man anordna ett projekt kring det?
Eller ska flyktingbarn och deras föräldrar erbjudas gratis entré till simhallen?
Hur når man unga via skolan? De får inte affischera och alla föreningar kan inte få plats att komma och prata.
Kan man istället anordna en Föreningsdag på skolorna? Hur får man föreningsaktiva att gå på det isf,
då de måste ta ledigt från jobb?
Förslag kom också upp om att man kan marknadsföra sig på SFI (svenska för invandrare) på tjustskolan.
Utveckla kommunens befintliga dialogmöten!
De ska ge resultat, inte bara prat.
de bör vara återkommande, inte bara i projekt
Färre möten med fler föreningar, samt att man bjuder in både via mejl, post och annons.
Bättre engagemang från politiker.
De bör synas för sin egen skull. Förslag kom upp om att skicka personliga inbjudningar till möten.
Gruppen efterlyste:

Föräldraengagemang. Man lämnar barnen, har inte tid att hjälpa till
Styrelsearbete. Svårt att få folk till en styrelse.
Pensionärsföreningar borde samarbete med andra föreningar, hur når vi dem?
Föreningstidning
Evenemangskalendern bör användas i större utsträckning: www.vastervik.com
Gruppen känner ett glapp mellan Kommun och Föreningsliv
Kommunen har ett ansvar för barn/ungas fritid
Vad gör landsbygdsrådet? Bättre kommunikation.

