
 

 

 Kallelse 
 
Till årsstämma med Gotlands distrikt av Bygdegårdarnas Riksförbund  
söndagen den 14 april kl 12.00 i Bäl bygdegård. 
 
Medverkan av Jenny Dahlerus från förbundskansliet. 
 
Ombudsanmälan från kl 11.30.  
 
Får du förhinder lämna handlingarna till din ersättare 
 
OBS! Verksamhetsberättelsen skickas inte ut med kallelsen i år utan finns att 
ladda hem från hemsidan. Den kommer att delas ut vid ombudsanmälan.  

 
Föredragningslista vid Bygdegårdsdistriktets stämma 2019  
   
  1. Stämmans öppnande 
  2. a. Val av ordförande för stämman 

 b. Val av sekreterare för stämman  
  3. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll  
  4. Dagordningens godkännande 
  5. Fastställande av röstlängd 
  6. Godkännande av kallelse  
  7. Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för det 

senaste verksamhetsåret 
  8. Revisorernas berättelse 
  9. Fråga om fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat 
10. Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens ledamöter  
11. Beslut angående 

a. mandattid för distriktsstyrelsens ledamöter och ev. ersättare 
b. antal ledamöter och eventuella ersättare i styrelsen 
c. ev. representation av medlemsorganisationerna i distriktsstyrelsen  
d. ev. ersättning till styrelseledamöter m.fl. 

12. Val av distriktsordförande 
13. a. Val av styrelseledamöter samt ersättare. 

 
Ordinarie i tur att avgå:  
     
Bo Björkqvist, Hejde  
Eva Pettersson, Väskinde 
Oscar Björkqvist, Eksta 



 

 

Ersättare i tur att avgå: 
Bertil Hanell, Dalhem 
 
Kvarstår i styrelsen valda t.o.m 2020: 
Göran Johansson, Björke 
Kristina Björkander, Vall  
Ingmar Lundqvist, Väte  

 
13. b. Anmälan om styrelserepresentanter från: 
LRF -  
SV - 
CUF -        
14. Val av revisorer jämte ersättare 
15. Val av fyra ombud jämte ersättare till riksstämman 2019 
16. Val av områdesansvariga, 1 år 

a.  kulturansvarig 
b.  byggansvarig 
c.  försäkringsansvarig 
d.  miljöansvarig 
e. informationsansvarig 
f. konstansvarig 
g. ungdomsansvarig 

17. Val av ombud till SVs avdelningsstämma 2020 
18. Verksamhetsplan för 2019 
19. Rapporter 
20. Av styrelsen väckta frågor 
 a. Kulturpolicy 
 b. Miljöpolicy 
21. Beslut angående ansökan om kommunalt bidrag 
22. Beslut om årsavgiftens storlek till distriktet 2020 
23. Motioner  
24. Val av valberedning inför 2020 års distriktsstämma  
25. Övriga frågor 
26. Stämmoförhandlingarnas avslutande 

  
Dragning i konstklubben 
 

 Kaffe och underhållning 
  
 Välkomna  

Styrelsen 
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