
 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2020 

Styrelsen för Ryda Bygdegårdsförening får efter avslutat verksamhetsår avge följande berättelse: 

Styrelsen har haft följande sammansättning: 

Ingrid Ahlstedt ordförande                     

Maria Joelsson  vice ordförande                                              

Inger Emanuelsson kassör                      

Tony Eriksson  sekreterare                        

Eva Wilhelmsson  vice sekreterare                     

Rolf-Åke Karlsson  ordinarie ledamot                  

Ragnhild Almqvist ordinarie ledamot                       

Stig Åkesson   suppleant                          

Lena Åkesson   suppleant                          

Bo Thåqvist   suppleant 

 

Föreningen har för det gångna året haft 156 betalande medlemmar 

Bygdegården har varit uthyrd 6 gånger 

Bygdegårdslotteriet; lotter har sålts för ca 17.800:- 

Styrelsen haft 4 protokollförda möten 

Årsmötet hölls den 16 mars 

Distrikts-stämman hölls den 18 april. Digitalt i år på grund av pandemin. Inger, Maria och Tony deltog 

Vår ansökan kring om och tillbyggnad har avslagits av Boverket. Vi har valt att lägga dessa planer på is 

tills vidare. 

Under årets första månader har föreningen haft 10 st onsdagscafe. 

Föreställning som hållits i år blev Musik och lyrik i skön harmoni, Susanne Pettersson och Ingmari 

Dalin 

Midsommarfirande, mopedrally och fler föreställningar/café-träffar har ställts in i år till följd av 

pandemin. 

Vi har gjort följande ansökningar i år då vår verksamhet kraftigt reducerats på grund av pandemin: 

Sparbanksstiftelsen, Kulturrådet, Riktat kris-stöd genom Bygdegårdarnas Riksförbund och Vara 

kommun. 

Vi har även ansökt om investeringsstöd för nya fönster och avlopp, från Vara kommun och Boverket 

 

 

 



 

 

 

Reparationer/underhåll som gjorts under har bestått av tvätt och påbörjad målning av fasad och 

grund. 

Liksom tidigare verksamhetsår har bygdegårdsföreningen, tillsammans med Ryda sk och Arentorp-

Helås fotbollsklubb delat på gemensamma kostnader, såsom renhållning, slamsugning, försäkring, 

värmekostnad samt bredbandsanslutning.  

Vi har även deltagit i ett antal förenings-gemensamma möten med ovan nämnda föreningar. 

Vi fortsätter vårt samarbete med dessa föreningar kring vårt gemensamma avlopp. I detta samarbete 

har vi även haft diskussioner/möten med Vara och Grästorps kommun då Vara kommun ansökt och 

fått beviljat vattenskyddsområde, som då påverkat våra fastigheter. 

Beträffande föreningens ekonomiska föreställning hänvisas till revisorernas berättelse samt balans-, 

vinst- och resultaträkning 

 

  Ryda 2021-02-20 

 

…………………………………………….             ………………………………………….. ……………………………………….. 
Ingrid Ahlstedt, ordförande               Maria Joelsson vice ordförande             Tony Eriksson, sekreterare 

 

……………………………………………          ………………………………………………            ………………………………………….. 
Inger Emanuelsson, kassör                  Eva Wilhelmsson, vice sekreterare            Rolf-Åke Karlsson, ord ledamot 

 

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

Ragnhild Almqvist, ord ledamot                    Stig Åkesson, suppleant                                    Lena Åkesson, suppleant 

 

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

            Bo Thåqvist, suppleant 

  


