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Dagordning
1. Visionsgruppens roll
2. Erfarenheterna från Malmköping
3. Hur involverar vi Sparreholmarna?
4. Hur går vi vidare?

Ad 1 Visions gruppens roll
Karina och Marianne informerade att arbetsgruppernas roll inte är att lägga fram en kravlista
till kommunen utan att göra en gemensam analys och hitta gemensamma lösningar.

Visionsgruppens roll är att driva processen framåt och att ta fram en vision för Sparreholm
med involvering av Sparreholmarna.

För varje arbetsgrupp inom ortsutveckling Sparreholm har en person från orten utsetts att vara
sammankallande. Den rollen innebär att vara kontaktperson för folk i Sparreholm som vill
veta mer om arbetet och att rapportera tillbaka till Bygderådet hur arbetet framskrider. Hasse
Jonsson är sammankallande för visionsgruppen. Hasse meddelade att han gärna vill dela
rollen med en annan person.

Den 24 februari ska de sammankallande personerna för varje grupp träffas med kommunens
tjänstemän för att initiera arbetet och tydliggöra rollerna.

Marianne berättade att man i Malmköpingsarbetet har använt kommunens hemsida till att
sprida information och bland annat har lagt upp namn och kontaktuppgifter på deltagarna i
arbetsgrupperna tillsammans med minnesanteckningar för alla möten.
Gruppen sa OK till att lägga upp namn på hemsidan.

Marianne berättade om erfarenheterna från Malmköping med att man delade upp att skriva
minnesanteckningar inom varje grupp.

Ad 2 Erfarenheterna från Malmköping
Marianne berättade om visionsarbetet i Malmköping, där man fick inspiration från
Örnsköldsvik och var dit på studiebesök. I Örnsköldsvik är arbetsgrupper öppna för alla och
möjligt för alla att starta en grupp om man har en idé.

I Malmköping var det svårt att rekrytera nya personer in i grupperna. Deltagare hade många
idéer och önskemål – utmaningen är att inte låsa sig vid önskemålen, så man kan skapa en
vision.



Gruppen i Malmköping beslutade att anlita en konsult som hjälp att lägga upp program för ett
stormöte. Gruppen fokuserade på att engagera andra och få fram allas idéer, som sedan blev
sammanställt av representanter från olika föreningar.

Marianne delade ut den utgåva av Malmköping på spåret, som publicerades och skickades ut i
samband med visionsprocessen i Malmköping.
Processen inkluderade att deltagarna arbetade genom följande frågor:

Vad händer i världen runt oss och hur påverkar det oss?
Brev från framtiden
Vilka byggstenar finns det att bygga på?

Visionsdagen var starten på en process, där man sammanställde materialet och sedan
anordnades ytterligare ett öppet möte med gamla och nya deltagare. Dagen inkluderade
diskussion om vad är en vision, hur vill vi framställa den?

Sedan samlade en grupp ihop tankarna och kom med förslag till vision, som gick runt på
remiss i föreningarna och sedan blev undertecknat av föreningarna.

Gruppen diskuterade vilka byggstenar Sparreholm har och tittade på exempel på visioner från
andra kommuner och företag (bildspel) inklusive Malmköping

Gruppen diskuterade;
Att det är viktigt med ledord, ledmotiv, så man har nåt att hänga upp visionen på
Gruppen diskuterade hur man förankrar visionen och arbetet.
Vilka kärnvärden som finns i Sparreholm

Ad 3 Hur involverar vi Sparreholmerna?
Gruppen diskuterade

Hur får vi med dem yngre? Skolan har redan börjat
Stormöten bra, folk kommer, ett sätt att engagera folk. Också ett sätt att stämma av hur

långt har grupperna och tankarna kommit? Förslag på varannan månad
Viktigt att bygga på det rika föreningsliv som finns i Sparreholm.


Ad 4 Hur går vi vidare?
Gruppen beslutade att alla inför nästa möte skulle tänka genom:

möjliga quick fixes (viktigt för att hålla gång i folks engagemang)
Kärnvärden
Omvärldsfaktorer – analys
Hur kan processen se ut i Sparreholm?

Dessutom diskuterades hur man eventuellt kan använde Sparreholmsträffen? Kan man avsluta
med ett stormöte?

Ad 5 Nästa möte
15 mars kl 18 på i samlingslokalen på Åsen (om inte Karina meddelar annat)


