
Protokoll                   DALARNAS BYGDEGÅRDSDISTRIKT 

Distriktsstämma 2020 genomförd per capsulam under tiden 2020-05-10-17 

på grund av pågående corona pandemi. 

Närvarande: Ombud från Dalarnas distrikts bygdegårdsföreningar enligt bilagd sändlista. 

 

1. Val av mötesordförande och sekreterare 

Stämman beslutade 

att till ordförande vid stämman utse Eva-Lisa Eriksson 

att till sekreterare vid stämman utse Gertrud Hjelte 

 

2. Val av två personer att jämte ordförande justera stämmans protokoll 

Stämman beslutade 

att till protokolljusterare utse Bengt-Olof Danielsson och Leif Björk. 

att till rösträknare utse Bengt-Olof Danielsson och Leif Björk 

 

3. Fastställande av föredragningslistan 

Stämman beslutade 

att godkänna föredragningslistan 

 

4. Fastställande av röstlängd 

Stämman beslutade 

att godkänna röstlängd 

 

5. Godkännande av kallelsen 

Stämman beslutade 

att stämman är utlyst i behörig tid 

 

 

6. Distriktets verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för det gångna 

verksamhetsåret. 



Stämman beslutade 

att med godkännande lägga 2019 verksamhets- och ekonomiska berättelse till handlingarna. 

 

7. Antagande av nya stadgar för Dalarnas Bygdegårdsdistrikt 

Stämman beslutade 

att anta nya distriktsstadgar enligt Bygdegårdarnas Riksförbunds förslag. 

 

8. Revisorernas berättelse 

Stämman beslutade  

att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 

 

9. Fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat 

Stämman beslutade 

att fastställa balansräkningen för 2019 och att årets resultat – 13 093,64 överförs i ny 

räkning. 

  

10. Ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens ledamöter 

Stämman beslutade 

att enligt revisorernas förslag bevilja styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019. 

 

11.  Årsavgift till Distriktet från medlemsföreningar. 

Stämman beslutade 

att årsavgiften för 2021 blir oförändrad.  

 

12. Fastställande av verksamhetsplan och budgetförslag för 2020. 

Stämman beslutade 

att anta föreslagen verksamhetsplan och budget för 2020.  

 

13. Beslut om ersättning till styrelseledamöter, revisorer och ombud 

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag 



att ordförande, kassör och sekreterare får dela på 15 000 kronor, 

att sammanträdesarvode utgår med 400 kronor per person och möte, 

att reseersättning utgår enligt Riksskatteverkets norm. 

att om förrättning kräver att arbetstid tas i anspråk med påföljande löneavdrag får styrelsens 

ordförande, alternativt vice ordförande, i varje särskilt fall, fullmakt att med vederbörande 

överenskomma om skälig ersättning. 

att till tjänstgörande revisorer utgår 1000 kronor i arvode.   

 

14. Val av Distriktsordförande 

Stämman beslutade enligt valberedningens förslag på omval 

att till Distriktsordförande 2020 omval av Eva-Lisa Eriksson, Säter 

 

15. Val av distriktsstyrelse 

a) Stämman beslutade enligt valberedningens förslag på omval 

att till distriktsledamöter omval av: 

Leif Björk, Orsa 

Birgitta Gustafsson, Säter 

Bengt-Olof Danielsson, Garpenberg 

Katarina Jernberg, Borlänge 

Mats-Gunnar Eriksson, Mora 

Gertrud Hjelte, Hedemora 

b) som ledamot från medlemsorganisation 

 att utse Nadja Eriksson, Centerpartiet. 

 

16. Val av revisorer och ersättare 

Stämman beslutar enligt valberedningens förslag på omval 

att till ordinarie revisorer utse 

Mari Jansson, Borlänge 

Tommie Hildman, Horndal 

 



att till revisorsersättare utse 

Evert Hermansson, Älvdalen 

Margith Henriksson, Mora 

 

17. Val av 6 ombud och ersättare till Förbundsstämman 2020. 

Stämman beslutar 

att till ordinarie ombud utse 

Eva-Lisa Eriksson  

Leif Björk 

Katarina Jernberg 

Mats-Gunnar Eriksson 

Birgitta Gustafsson 

Mats Dahlström 

 

att till ersättare utse 

Gertrud Hjelte 

Bengt-Olof Danielsson 

 

18. Val av ombud till Studieförbundet Vuxenskolan, Dalarna 

Stämman beslutade 

att distriktsstyrelsen får i uppdrag att utse ombud 

 

19. Val av valberedning inför stämman 2021 

Stämman beslutade 

att till valberedning utse 

Mats Dahlström, Falun  

Leo Persson, Älvdalen 

Jan-Olof Källström, Avesta 

att till sammankallande utse Mats Dahlström 



20. Motioner 

Distriktsstyrelsen presenterar förslag till motion till förbundsstämman 

Stämman beslutade 

att med godkännande ställa sig bakom motionen 

 

21. Vid stämman väckta frågor 

Inga frågor fanns. 

 

Vid protokollet 

 

……………………………………. 

Gertrud Hjelte, protokollssekreterare 

 

 

 

………………………………………..                                                             

Eva-Lisa Eriksson, ordförare                                                                        

 

-------------------------------------                                                             ………………………………………… 

Bengt-Olof Danielsson, justerare                                                       Leif Björk, justerare                    

 

  

 

  

 

 

 

 

 



 

 

  

 


