
 
 

Verksamhetsplan för Getinge Samhällsförening 2021 
 
Med förhoppningen att restriktionerna successivt kommer lätta under året planerar vi för att 
genomföra möten och arrangemang även om de kan behöva anpassas till då rådande 
restriktioner. 
 
Styrelsen kommer fortsätta arbeta för en aktiv kommunikation med kommunen samt följa 
upp arbetet med Framtidsplan 2050. Mot kommunen kommer vi dessutom fortsätta bevaka 
och försöka påverka aktuella frågor som frågan kring MB-huset och skolan i Getinge. 
 
Vi kommer givetvis aktivt delta i Nätverket för lokal demokrati. 
 
Arbetet med hemsida och Facebook kommer att fortsätta och vi hoppas att kunna lyfta så väl 
Samhällsföreningen som våra medlemsföreningar som Getinge i stort. 
 
Arbetsgrupperna fortsätter sina arbeten i syfte att utveckla Getinge som samhälle. Styrelsen 
målsättning är även att öka kommunikation mellan arbetsgrupper och styrelse. Vi hoppas 
även på att nya, eller nygamla, arbetsgrupper kommer på plats under 2021. För visst vore det 
kul om tidningen återuppstod?! 
 
Ett flertal möten kommer att arrangeras även om de kan komma att få nya former. Vi planerar 
givetvis för såväl Årsmöte och Höstmöte. 
 
Minst en föreningsträff planeras, vi har även ambitionen att öka utbytet mellan våra 
medlemsföreningar och därför arbeta med en ökad digital kontakt mellan våra föreningar. För 
att undvika att arrangemang krockar arbetar vi med att skapa ett årshjul för Getinges 
föreningar. Det finns tankar kring en Getinge Dag i maj arrangerad av oss i samhällsföreningen 
tillsammans med våra medlemsföreningar, kanske kan den bli verklighet redan 2021? 
 
Vi planerar även att öka Getinges synlighet i samband med Ingedagarna, även detta ett 
utmärkt tillfälle för våra medlemsföreningar att synas lite extra. 
 
Vi planerar ett traditionellt firande av Sveriges Nationaldag den 6 juni med utdelning av 
Getinge priset, 2021 kommer även 2020-års pris delas ut. 
 
Under vår och höst kommer det arrangeras städdagar i samhället. Vi hoppas på bra väder och 
stor uppslutning. 
 
Årets aktiviteter avlutas traditionsenligt med Julmarknaden som vi hoppas kommer tillbaka 
ännu större efter ett paus-år. 
 

Styrelsen genom Jannica Krafft, ordförande 


