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Priset Månadens förebild delades ut under ViS Stormöte den 5:e december och togs emot av Anders 
Jacobsson, Medåkers IF, Leif Andersson, ordförande i Framtid Medåker och Richard Wauge, 
Bygdegårdsföreningen. 
 
Motiveringen lyder: 
”Genom ett stort engagemang och vilja har de många föreningarna i Medåker påbörjat en modell 

för samverkan för att stärka bygden som helhet likväl som den enskilda föreningen. Målet är att få en levande 

landsbygd där föreningslivet står i centrum och är en naturlig del i människors liv, för såväl gammal som ung. 

Medåker är en förebild för alla som lever, bor och verkar i Västra Mälardalen genom att visa att det är 

tillsammans som vi kan åstadkomma en positiv utveckling för vår region. Medåker är en bygd som gör skillnad i 

Västra Mälardalen, och de visar upp attityder som Västra Mälardalen står för - mångfald, öppenhet och 

stolthet.” 

 
Hur känns det att vara Månadens Förebild? 
"Först och främst vill jag återigen tacka för den 
fina utnämningen. För oss som jobbar ideellt i 
föreningslivet väger det tungt att 
uppmärksammas för det arbete som läggs ner. Att 
som förening bli utsedd bland alla 
näringslivsrepresentanter gör att vi blir mer 
motiverade att fortsätta det arbete vi bara 
påbörjat. Utnämningen är ett bevis på att vi jobbar 
rätt och är på väg åt rätt håll. Samverkan mellan 
föreningarna är en jättebra start för att kunna 
jobba vidare med lokal utveckling av Medåker som 
det självklara valet att bo, leva och vara 

yrkesverksam i. Känslan att vara Månadens Förebild är därför mycket positiv." 
 
Hur kommer ni jobba vidare? 
"Vi är bara i början av, förhoppningsvis något stort. Vi har stora utmaningar framför oss. En är det 
fortsätta arbetet att få samverkan mellan föreningar på plats och att alla ser nyttan av de resultat 
som samverkan kan ge. En annan är att gemensamt jobba vidare med de frågor som är aktuella för 
Medåker. Som vanligt när det gäller ideellt arbete handlar det om människor, viljan att vara med och 
påverka samt ha roligt tillsammans. Bollen har knappt börjat rulla..." 
 
Har ni några råd till andra föreningar som vill börja samverka, som Ni gjort? 
"Vi ser tre punkter som kan sammanfatta: 

1. Sök inspiration utifrån! Det finns andra föreningar som lyckats med både stort och smått. 
Vad har de gjort och hur? 

2. Var inte rädda att se på er själva med andra ögon. Ibland blir uppfattning om den egna 
föreningen väldigt begränsad. Vi är oftast bättre än vi tror! 

3. Ta hjälp för att få motivation, att hitta nya vägar att arbeta och att se möjligheter. Genom att 
ha ett bollplank att jobba med i erat arbete kan alternativa vägar återfinnas som gör arbetet 
både enklare och roligare. 

4. Måste få lägga till en fjärde punkt: Glöm inte - Ha kul!" 
 


