Verksamhetsberättelse 2020
Styrelsen för Fullersta Fastighetsägareförening har haft ett flertal telefonmöten med anledning
av ett antal föreningsärenden.
Fullersta Fastighetsägareförening arbetade under året med flera webbprojekt som nya
medlemsregistret samt med förberedelser till ett digitalt årsmöte eftersom face-to-face möte
inte är möjlig på grund av risken för en tredje våg av pandemin.
Förberedelser inkluderade bl.a. publicering av kallelse med mötesagenda och med
framtagning av information om och till årsmöte. Därför publiceras förslaget på den
reviderade stadgan på webben, verksamhetsberättelse, ekonomirapport samt förslag på nya
styrelsemedlemmar. Parallellt med detta trycktes och sändes med post kallelse till årsmötet till
samtliga medlemmar. Föreningen har skapat en egen Facebookgrupp, där FFF kan dela
information direkt med medlemmarna.
Fullersta Fastighetsägareförening genomförde under 2020 en enkät med syfte att ta reda på
medlemmarnas önskemål beträffande verksamheten. Resultaten av enkäten gav FFF insikt om
att föreningen behöver en snabbare och mer kontinuerlig kommunikation inom hela
föreningen. Därför skapade FFF en ny webbplats och en större Facebook-närvaro som första
steg i denna riktning.
En del av feedbacken handlade om innehållet i vår tidning, Fullersta FastighetsForum.
Historiska tillbakablickar på vårt område uppskattades men i enkätsvaren önskade
man mindre opinionsbildning och mer av faktabaserad rapportering om föreningen och
händelser i närområdet. Bara 13 % var också villiga att betala en högre medlemsavgift för att
behålla tidningen i dess nuvarande form. Utifrån enkäten och annan feedback har FFFs
styrelsen därför beslutat att:






Renodla verksamheten med ett större fokus på att bevaka samhällsbyggnadsfrågor i
närområde.
Öka den digital kommunikation via föreningens nya webbplats och Facebook sida
Förbättra FFFs digitala verktyg som t.ex. ett helt nytt medlemsregister
Automatisera bevakningen av samhällsbyggnadsfrågor som rör Fullersta område
Kallelsen till årsmötet skall sändas ut per post. Alla aktuella artiklar kommer att
löpande publiceras på webbplatsen.

En av föreningens stora problem idag, förutom pandemin, är brist på nya medlemmar till
styrelsen. FFF hoppas på ett större intresse att delta i styrelsearbetet med den nya
inriktningen.
En av ljuspunkter i verksamheten är kommunens positiva respons på föreningens brev och
inbjudan till samarbete med medlemmarna för att lösa bl.a. översvämningsproblem. FFFs
styrelse hoppas på en positiv utveckling av kontakterna med kommunen och att
tvåvägskommunikation kan bidra till ett bättre samarbete för medlemmarnas bästa.
Göran Lande,
Styrelseordförande

