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VERKSAMHETSPLAN FÖR 2020 

1 Styrelse och möten 

Styrelsemöte genomförs som en gång per månad med uppehåll under juli månad. Föreningsmöte utöver 
årsmöte genomförs om behov uppstår. Föreningens sociala medier uppdateras kontinuerligt för att vara en 

naturlig del i kommunikationen med medlemmarna. 

2 Fester och arrangemang 

Föreningen skall: 

- Verka för att mässens traditioner och medlemmarnas intresse tillvaratas. 
- Rekrytera och välkomna nya medlemmar. 

- Stödjer C Ing 2 enligt med överenskommelsen. 

- Stödjer vid Bataljonens soldatfest på mässen. 

- Genomföra mässföreningens tillställningar: 
o Julgransplundring (redan genomförd). 

o Genomföra St. Patricks firande på mässen.  

o Genomföra Mässkväll i samband med regementets dag motsv.  
o Genomföra Bockhultsdagen (vårens städdag). 

o Genomföra Oktoberfest på mässen.  

o Genomföra ytterligare två mässfester med tema under 2020. 

3 Bar- och pubverksamhet 

Genomföra pubkvällar och andra evenemang enligt medlemmarnas förslag och önskemål alternativt 
mässofficerens anvisningar. Verksamheten skall bedrivas på ett sådant sätt att mässen blir en naturlig 

mötespunkt för alla anställda inom Eksjö garnison.   

4 Husarmässen – åtgärder 

Styrelsen skall verka för att: 

- Baren på Husarvåningen renoveras samt att en mobil bardisk tillförs Ingenjörsvåningen. 

- Förbandets moderna historia speglas på Ingenjörvåningen. 
- Övriga åtgärder enligt underlaget: §7….Ing 2 mässförening Bockarnas syn på Ing 2 mässar 

- Bokning av mässen inkl. tjänster sker på hemsidan. 

5 Bockhult 

Stugkommittén skall genom styrelsen verka för en fortsatt utveckling av stugan och dess omgivning i syfte 

att skapa en attraktiv plats. Härvid skall underhållsplanen för Bockhult ses över årligen. 
Stugkommittén skall verka för att: 

- Stuguthyrning tillvaratas även till icke medlemmar i syfte att stödja finansiering av stugan. 

- Fullfölja underhållsplanens årliga behov. 
- Verka för iordningställande av utemiljön såsom badplats, grillplats och parkeringsplats 

- Verka för byggande av bastu vid Bockhult. 

- Fogderummet renoveras och görs om till ytterligare ett sovrum med två sängplatser. 
- Slutfinish av alla rum skall genomföras enligt underhållsplanen 

- Bokning av stugan sker på nätet. 

 

Planering för att under våren storstäda stugan samt under hösten vinter ställa Bockhult. 

6 Övrigt 

Styrelsen skall verka för att mässverksamheten inom Eksjö garnison bedrivs på ett sådant sätt att samtliga 
anställda känner att de har en naturlig mötesplats på mässarna och i Bockhult.  


