
Protokoll fört vid 
Gävleborgsbygdegårdsdistrikts stämma 2019 

Tid: 2019.04.06 klockan 10.20-14.40 
Plats: Segersta bygdegård Klippan, Segersta, Bollnäs kommun 

1. stämmans öppnande 
Distriktsordförande Ingemar öppnade stämman och hälsade alla hjärtligt välkomna till årets 
distriktsstämma på segersta bygdegård Klippan. 

2. Val av ordförande och sekreterare för stämman 
Ingemar föreslog att välja Kenneth Nilshem till mötesordförande och My Fransson till 
mötes sekreterare. 
Stämman beslutade 
stämman beslutade 

att 
att 

välja Kenneth Nilshem till mötesordförande. 
välja My Fransson till mötessekreterare. 

3. Val av två justerare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden justera 
stämmans protokoll 
stämman beslutade att välja Anna Hammarström och Björn Hådell till 

justerare tillika rösträknare. 

4. Fastställande av föredragningslistan 
stämman beslutade att fastställa föredragningslistan med gjorda ändringar. 

5. Fastställande av röstlängd 
Årets stämma samlade totalt 26 ombud plus 7 ombud från distriktsstyrelsen, samt 4 gäster. 
Stämman beslutade att fastställa röstlängden till 33 ombud. 

6. Godkännande av kallelsen 
Ingemar Sandehult föredrog förfarandet gällande kallelsen. Den första inbjudan/kallelsen 
skickades ut 21 januari, två månader innan stämman. De som anmälde sig i tid har fått sin 
personliga kallelse skickad via post 12 dagar innan stämman, i enlighet med stadgarna, den 19 
mars. De som anmält sig senare har fått kallelsen skickad till sig via e-post, och blivit 
informerade om att kallelsen inte kunde skickas i enlighet med stadgarna. 
Stämman beslutade att stämman är behörigen kallad i enlighet med 

stadgarna. 

7. Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för det 
senaste verksamhetsåret 
Ordförande Ingemar Sandhult föredrog verksamhetsberättelsen och kassören Anna 
Hammarström föredrog den ekonomiska berättelsen i jämförelse med den fastställda budgeten 
för 2018. 
Stämman beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen och den 

ekonomiska berättelsen, lägga dem till handlingama 
samt som bilaga l och 2 till protokollet. 



8. Revisorernas berättelse 
Distriktets revisor Weikko Skoogh föredrog revisorernas berättelse. 
Stämman beslutade att lägga revisionsberättelsen till handlingarna samt som 

bilaga 3 till protokollet. 

9. Fråga om fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat 
styrelsens fårslag är att lägga 2018 års resultat i ny räkning. 
Stämman beslutade att fastställa balansräkningen och att årets resultat fårs in 

i ny räkning. 

1 O. Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens ledamöter 
Stämman beslutade att ge distriktsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet får det 

gångna verksamhetsåret. 

11. Beslut angående 
a) mandattid för distriktsstyrelsens ledamöter och ersättare 
Bo Beijergård från valberedningen föredrog punkten. 
Stämman beslutade att mandattiden får ordinarie ledamöter är två år, och ett 

år får ersättare respektive distriktsordförande. 

b) antal stämmavalda ledamöter och eventuella ersättare i styrelsen 
Bo Beijergård från valberedningen föredrog punkten. 
Vid punktens inledande fanns två vakanser, där stämman uppmanades att hjälpas åt att få fram 
ytterligare två fårslag på personer att välja som ledamöter. 
stämman beslutade att välja fem stämmavalda ledamöter plus en ordfårande 

och tre ersättare. 

c) eventuell representation av medlemsorganisationerna i distriktsstyrelsen 
Valberedningen genom Bo Beijergård föreslog att studiefårbundet Vuxenskolan (SV) och 
LRF ska erbjudas varsitt mandat i styrelsen. 
Stämman beslutade att erbjuda SV och LRF varsitt mandat i styrelsen. 

d) eventuell ersättning till styrelseledamöter med flera 
styrelsen föreslog att ingen ersättning ska utgå utöver skatteverkets skattefria ersättning får 
resor till och från möten, eller vid uppdrag på styrelsen. 
Stämman beslutade att ingen ersättning utöver reseersättning och ersättning 

för utlägg ges ut till ledamöterna, ersättarna, 
revisorerna valberedare eller andra berörda parter. 

12. Val av distriktsordförande 
Valberedningen, genom Bo Beijergård, föreslog Nils-Erik Falk, Långheds bygdegård, till 
distriktsordförande. 
stämman beslutade 

13. Val av ledamöter 

att välja Nils-Erik Falk, nyval, till distriktets ordfårande 
på ett år. 

a) Val av övriga styrelseledamöter och ersättare 
K varvarande ledamöter från föregående distriktsstämma, l år: 
Berit Bodin, Bogården, som avsagt sig sitt mandat. 
Anna Hammarström, Bricka 



Peter Weider, Amön 

Valberedningen genom Bo Beijergård fåreslog nyval på två år till ordinarie ledamöter: 
Kerstin Brant, Amön. 

Inför mötet fanns två vakanser för två ordinarie ledamöter, varav ett fyllnadsval efter Berit 
Bodin. På sittande möte nominerade Bengt Larsson, Borr bygdegård och Harry Tunong, Mo 
bygdegård sig själva till ordinarie ledamöter. 

Till ersättare på ett år, nyval, föreslog valberedningen Marie Sandehult, Enånger och Ingemar 
Sandehult, Enånger. 
Till ersättare på ett år, omval, föreslog valberedningen Björn Hådell, Östergränden. 

Stämman beslutade att 

Stämman beslutade att 

Stämman beslutade att 

stämman beslutade att 

välja Kerstin Brant och Bengt Larsson på två år till 
ordinarie ledamöter, nyval. 

välja Harry Tunong på ett år, fyllnadsval, till 
ordinarie ledamot, nyval. 

välja Björn Hådell på ett år till ersättare, omval. 

välja Marie Sandehult och Ingemar Sandehult på ett 
år till ersättare, nyval. 

b) Anmälan av medlemsorganisationernas representanter i distriktsstyrelsen 
studieförbundet Vuxenskolans bad att få återkomma gällande sin anmälan om representant till 
distiksstyrelsen. Ingen anmälan från LRF har inkommit. 

14. Val av revisorer jämte ersättare 
Valberedningen genom Bo Beijergård föredrog förslagen, där ett förslag på en ordinarie 
revisor saknades samt ett förslag på revisorsersättare. 
Stämman nominerade Bo Beijergård till ordinarie revisor samt Inger Molander till 
revisorsersättare. 

K varvarande ordinarie revisor från föregående distriktsstämma: 
Weikko Skoogh, l år. 

stämman beslutade 

Stämman beslutade 

Stämman beslutade 

15. Övriga val 

att 

att 

att 

välja revisorer på två år och revisorsersättare på ett 
år. 

välja Bo Beijergård till ordinarie revisor på två år, 
nyval. 

välja Inger Molander och Torsten Andersson till 
revisorsersättare på ett år, omval. 

styrelsen utser inom sig olika ansvarsområden och representationsuppdrag. 



16. Information om Förbundsstämman i Jönköping 
Mötesordföranden Kenneth Nilshem, tillika ledamot i BRs förbundsstyrelse, berättar om den 
kommande Förbundsstämman i Jönköpingsdistriktet, Värnamo, 1-2juni 2019 med tillhörande 
seminarierlag den 31 maj. 

a) Val av ombud och ersättare till riksförbundets stämma, enligt 
fördelningslistan 
Mötet öppnade upp för intresseanmälan bland distriktsstämmans ombud i denna fråga. 
Distriktsstämman gör medskicket att distriktsstyrelsen i första hand bör få möjlighet att åka 
som ombud. 
stämman beslutade att styrelsen får i uppdrag att ta emot intresseanmälan 

från intresserade personer samt utse ombud till 
förbundsstämman 2019. 

Övriga som var intresserade av att följa med som ersättare eller deltagare gavs möjlighet att 
höra av sig och anmäla intresse till styrelsen, senast den 15 april. 

17. Redovisning verksamhetsplan och budget för 2019 samt diskussion 
om riktlinjer för kommande år 
Ingemar Sandehult föredrog verksamhetsplanen och Anna Hammarström föredrog budgeten. 
Harry Tunong lyfte frågan om vikten av att påverka i frågan om "det rullande kulturarvet" 
som hänvisade till skyddandet av gamla fordon. Detta fonnulerades som ett medskick i fråga 
om att påverka och skapa opinion i denna frågan om kulturarv. 

18. Fråga om distriktets avgift för 2020 
styrelsen föreslår att avgiften blir oförändrad, 300 kronor. 
Stämman beslutade att distriktets avgift ska vara 300 kronor för 2019. 

19. Val av ombud jämte suppleanter till studieförbundet Vuxenskolans 
avdelningsstämma 2020 
Kenneth Nilshem meddelar att studieförbundet Vuxenskolan i Gävleborg beslutat att jobba 
med avdelningsstämma vart annat år. 
Det innebär att studieförbundet Vuxenskolan Gävleborg har nästa avdelningsstämma år 2021. 

Förslaget är att välja ombud till studieförbundet Vuxenskolans avdelningsstämma 2021 i 
samband med distriktsstämman 2020, med medskicket att styrelsen får i uppdrag att utse 
ombud i händelse av extrainsatt avdelningsstämma. 

stämman beslutade att beslut om ombud till studieförbundet Vuxenskolan 
Gävleborgs avdelningsstämma 2021 ska utses på 
distriktsstämman 2020, med undantag för extrainsatt 
avdelningsstämma där styrelsen får utse ombud. 

20. Val av valberedning inför 2020 års distriktsstämma 
Det finns inga förslag på valberedning till mötet. Mötets deltagare diskuterar en lösning för 
detta. Efter en stunds diskussioner lämnas förslag på tre namn till valberedningen. 

stämman beslutade att välja My Fransson, Annika Jonsson och Ingrid 
Tunong. 



stämman beslutade att välja My Fransson som sammankallande för 
valberedningen. 

21. Inkomna motioner som lämnats till styrelsen senast den 1 O mars 
Två motioner har inkommit, en från Enångers bygdegård och en från Sörängs byalag. 

Ingemar Sandehult foredrog motionen från Enångers bygdegård. 

stämman beslutade att bifalla motionen från Enångers bygdegård med 
tillägg enligt styrelsens yttrande och skicka den 
vidare till Bygdegårdarnas Riksförbund 
Förbundsstämma 2019. 

Bo Beijergård foredrog motionen från Sörängs byalag. 

Stämman beslutade att 

22. Information om 
a) Skadeförebyggande arbete 

bifalla motionen från Sörängs byalag enligt 
styrelsens yttrande och skicka den vidare till 
Bygdegårdarnas Riksforhunds Förbundsstämma 
2019. 

Ingemar Sandehult berättar om det Skadeforebyggande projekt som distriktet är delaktiga i. 
Projektet är finansierat av BRs forsäkringsbolag Länsforsäkringar Halland. I projektet erbjuds 
utbildningsträffar i samband med distriktets nätverksträffar samt enskilda träffar. 
Föreningarna i distriktet har också erbjudits gratis brandsläckare samt reducerade 
investeringskostnader vid skadeforebyggande insatser under projekttiden. 

b) Bygdegårdarnas Riksförbund om framtidens bygdegård 
Kenneth Nilshem berättar om de arbete som Bygdegårdarnas Riksförbund just nu genomfor 
där bland annat nytt Ideprogram och nya stadgar är ute på remiss hos distrikt och föreningar. 
Han berättar om skillnader och likheter mellan det gamla och nya Ideprogrammet samt de 
gamla och nya stadgarna. Stämman får möjlighet att göra medskick och uppmanas att titta på 
detta underlag i sina respektive foreningar och inkomma till BR med forslag. 

c) Folkteatern ger smakprov och pratar om kultur 
Peter Oijens och Anna Pareto från Folkteatern gästar stämman och berättar om deras uppdrag 
och arbete med att sprida kultur i hela Gävleborgs län. Anna berättar också om den 
foreställning som hon jobbar med, där Frank Kafkas novell Förvandlingen ska tolkas. 
De uppmanar föreningarna till att ta kontakt med Folkteatern for att knyta kontaktar och prata 
om möjliga samarbeten. Den nya kulturansvarige i styrelsen kommer också att jobba for att 
stärka relationerna med bland annat Folkteatern. 

d) Ungdoms och/eller integrationsverksamhet 2019 
Nils-Erik Falk berättar om utlysningen av ungdoms- och eller integrationsverksamhet for 
2019. Distriktsstyrelsen har avsatt 50 000 kronor i budgeten för att dela ut till föreningarna 
som vill satsa på ungdom- och eller integrationsverksamhet Nils-Erik delar ut information om 
detta. 



e) Hemsidan 
Marie Sandehult berättar om arbetet med att stötta föreningar som vill ha hjälp med utbildning 
och uppdatering av sina hemsidor. Distriktet erbjuder hemsidescafeer i samband med de 
träffar som görs inom skadeförebyggande projektet. 

I samband med detta uppmanade styrelsen föreningarna till att bli bättre på att årsrapportera. 

23. l kallelsen upptagna ärenden som av distriktsstyrelsen hänskjutits till 
stämman 
Inga frågor togs upp. 

24. Vid stämman väckta frågor 
My lämnade en hälsning via Bygdegårdarnas Riksförbund om att det nu går att ta 
ungdomsdiplom och att fem första föreningar som gör det rar 5 000 kronor. Distriktsstyrelsen 
lovade att lägga upp mer information om detta på hemsidan. 

25. stämman avslutas 
Innan stämman avslutades kallades den nya styrelsen fram för att presentera sig. Därefter 
tackade Nils-Erik Falk, nyvald distriktsordförande, ombuden och alla deltagare för förtroendet 
och visat intresse, därefter avslutade han distriktsstämman. 

Mötesordförande, Kenneth Nilshem Mötessekreterare, My Fransson 

Justerare, Björn Hådell Justerare, Anna Hammarström 


