
 

 

Verksamhetsberättelse 1 januari – 31 december 2020 

Mora Byalag  
 

Möten 
Den 15 februari 2020 hölls årsmöte i Mora Byalag i Hönan och Galten.  

24 Morabor deltog i mötet.  

Styrelsen har haft 6 styrelsemöten under året: 30 januari, 26 februari, 20 april, 1 juni, 14 september, 

9 november. 

Styrelse, revisorer och valberedning valda på årsmötet den 15 februari 2020 

Eva Strömvall  Ordförande – 2021 

Leif Lantz  Ledamot – 2021 

Ingegerd Ånestrand Ledamot – 2021 

Mikael Lundkvsit Ledamot – 2022 

Helena Lindquist Ledamot - 2021 

Kent Söderling  Suppleant – 2021 

Robert Isaksson Suppleant – 2021 

Erik Boholm  Revisor – 2021 

Ove Randberg  Revisorsuppleant – 2021 

Mattias Göransson Valberedning 2021 

Marianne Sjöquist Valberedning 2021 

 

Medlemmar 
Antalet medlemmar/familjer i Mora Byalag under 2020 var 124. 

 

 

 

  

http://www.moraby.se/


Aktiviteter under 2020 
 

Året har präglats av Coronapandemin och de restriktioner som varit, vilket gjort att de flesta 

aktiviteterna fått ställas in från mars till årets slut. Årsmötet kunde inte hållas inom ordinarie tid utan 

det fick skjutas fram till 28 augusti 2021, vilket medlemmarna informerats om via mail och på 

anslagstavlorna. 

Puben Hönan och Galten 

Under 2020 har pubverksamheten inte kunnat hållas öppet pga. pandemin.  

Moranappet 

Moranappet ställdes in, dock inte pga. av pandemin utan pga. för dålig is. 

Vårstädning 2020 

Den 26 april planerades städdag men den behövdes inte då det var ordning och fint. Bryggansvariga 

la i bryggan som vanligt. 

Valborg 2020 

Ställdes in. 

Nationaldagsfirande 6 juni 2020 

Ställdes in. 

Midsommar 2020 

Det traditionella Midsommarfirandet ställdes in, det var fjärde gången under de senaste 200 hundra 

åren. Tidigare år som också ställts in är 1894, 1903 och 1905. 

Simskolan 2020 

Det var 25 barn som trotsade vind, lite regn och låga temperaturer både på land och i vattnet. 
Tur vi hade bastun som de kunde värma sig i. 
Trots väder var det många barn som lärde sig simma och tog många märken. 
Stort tack till Ingegerd Ånestrand som arrangerar denna viktiga verksamhet! 

 
Tillsyn och skötsel av badet 

Tack till alla, ingen nämnd och ingen glömd, som klipper gräset, fixar till sanden, tömmer dass-tunnan 

plockar skräp mm, som gör att vi har ett trevligt bad.  

Moraputten 2020 

Under juli genomfördes Moraputten på Eskilstuna Golfklubb med 27 deltagare. Årets vinnare blev 

Axel Ollén. Stort tack till arrangörerna. 

Friluftsgudstjänst 2020 

Den 9 augusti hölls den sedvanliga friluftsgudstjänsten vid puben.  

Ca 15 personer kom till gudstjänsten. Monia Thuresson, Kalfjärdens församling, höll i gudstjänsten. 

Tack till Marianne Sjöquist som arrangerade träffen. 

Oktoberfest 

Ställdes in. 

Julbuffé 2020 

Ställdes in. 

 

 



HLR-utbildning 

På årsmötet 2019 lämnades en motion in om inköp av hjärtstartare till byn. Vårt svar på motionen 

blev att inte köpa in hjärtstartare, utan istället anordna utbildning i HLR.  

Eva Mossgård och Cissi Ranström ansvarar för utbildningarna som skulle ske i slutet av mars 2020. 

Dessa kunde inte genomföras pga. nämnda pandemin.  

 

Övrigt som hänt i byalaget 

Samordnande av hjälp under Coronapandemin 

Under mars började styrelsen samordna hjälp till de i byn som inte kunde ta sig själva till ex. vis 

affären. Vi tycker det är viktigt att vår byastyrelse är sammanhållande i dessa tider, att vi tänker på 

varandra och att vi hjälps åt utifrån de förutsättningar vi kan. Informationen förmedlades via vår mail 

Mora byalag och anslag på anslagstavlorna. Det var flera från byn som anslöt sig till att hjälpa till.  

 

Vi önskar alla medlemmar ett trevligt och fortsatt fint 2021 med möjlighet till fler fysiska möten! 

 

Mora den 5 augusti 2021 

Styrelsen genom Eva Strömvall, ordf. i Mora byalag 


