
Nolsokna Byalags Verksamhetsplan 2023 
 

Ändamålsparagrafen 
Föreningen, som är partipolitiskt obunden, har till uppgift att driva en allmän samlingslokal, erbjuda 

mötesplatser och värna mötesfriheten. Lokalen ska opartiskt och på skäliga villkor uthyras till 

föreningens medlemmar, enskilda, ideella organisationer, företag och offentliga myndigheter, som 

önskar använda lokalen förutsatt att de delar föreningens demokratiska värderingar. 

 

Föreningen finns till på bygdens initiativ och ska bidra till lokal utveckling där de verkar. Genom 

kulturverksamhet och andra insatser ska föreningen erbjuda meningsfulla aktiviteter för att stärka 

bygdens attraktionskraft. 

 

För att främja sitt ändamål ska föreningen vara remissorgan i frågor som berör byalagets område 

och samarbeta med liknande organisationer samt vara ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund. 

 

Verksamhetsplan för Nolsokna byalag 2023  
Nolsokna Byalags Verksamhetsplan bygger på Ändamålsparagrafen i stadgarna. 

 

Förslaget till plan 2023 nedan är planerad efter de förutsättningar som är möjliga för närvarande. 

Följer i stort sett genomförda verksamheter 2022. 

 

Januari    

 9 Start yoga, kl 18.30 (fortsätter varje helgfri måndag t.o.m. 3 april) 

 19 Styrelsemöte, kl 19 (torsdag) 

Februari 

 16 Styrelsemöte, kl 19 (torsdag) 

 25 Pimpeltävling på Immen  kl 10 – 13 (lördag) 

 28 Årsmöte, kl 19 (tisdag) 

Mars 

 8 Start arbetsdag daglediga start, kl. 9 - 12 (varannan vecka fram till Vårstädningen) 

 9 Styrelsemöte, kl 19 (torsdag) 

 14 Dagledigträff med samvaro, kl 14 (tisdag) 

 26 Eva Eastwood ”Evas vardagsrum” kl 17 (söndag) 

April 

 13 Styrelsemöte, kl 19 (torsdag)  

 24 Vårstädning inför Valborg, kl 18 (måndag) 

 30 Valborgsfirande (söndag) 

Maj 

 4 Styrelsemöte, kl 19 (torsdag) 

 9 Dagledigträff med samvaro, kl 14 (tisdag) 

 18 Naturarrangemang, (torsdag, Kristi himmelfärdsdag) 

Juni  

 1 Styrelsemöte, kl 19 (torsdag) 

 4 GRÖNA LOPPAN, kl 13 – 16 (söndag) 

 23 Midsommar vid Vargberget, kl 15 (fredag) 

Juli  

 8 Teater Nolby har premiär med Noshörningen av Eugene Ionesco (lördag) 

  Teater Nolby använder Kedjeåsgårdens kök för att förbereda picknick korgarna  

 22 Fiskedag/metardag, kl 14 (lördag) 

 30 Teater Nolby, säsongsavslutning (söndag) 

 

 

 
 



Augusti 

 10 Styrelsemöte, kl 19 (torsdag)   

 20 Tema ”Motordag” med loppis”, kl 13 – 16 (söndag) 

 

September 

 3 Tema ”Närproducerat, grönsaker och loppis”, kl 13 – 16  

 12 Dagledigträff med samvaro, kl 14 (tisdag) 

 14 Styrelsemöte, kl 19 (torsdag)  

 18 Start yoga kl 18.30 (fortsätter varje helgfri måndag under hösten) 

 20 Jaktkväll kl 19 (onsdag)  

Oktober 

 12 Styrelsemöte, kl 19 (torsdag) 

 28 Höstfest (lördag) 

November 

 5 Höststädning (söndag, OBS! vi börjar kl 10) 

 7 Dagledigträff med samvaro, kl 14 (tisdag) 

 9 Styrelsemöte, kl 19 (torsdag) 

 19 Julmarknad och loppis, kl 13 – 16 (söndag) 

December 

 7 Styrelsemöte, kl 19 (torsdag) 

 17 Sånger i Advent i samarrangemang med Svenska kyrkan, kl 15 (söndag) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alla ni som önskar hyra platser till GRÖNA loppan 4 juni och till Temadagar 

med loppis 20 augusti och 3 september och Julmarknad med loppis 19 

november hör av er till Siw Philipson, mobil 070-523 48 78 . 

Verksamhetsplanen ger utrymme för ytterligare idéer och förslag på aktiviteter.  

Ta gärna kontakt med styrelsen. 

Vi reserverar oss mot oförutsedda ändringar i programmet.  

Se annonsering under Föreningsmeddelanden i Karlskoga Tidning-Kuriren 

 

 

Våra arrangemang sker i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan. 

Loppis finns på övervåningen i Kedjeåsgården. Öppen vid varje tillfälle det är 

aktiviteter.  


