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Bygdegården är en allmän samlingslokal öppen för alla. Det är mötesplatsen för barn, unga, vuxna, 
föreningar, organisationer och företag – för alla med en demokratisk värdegrund. 
Bygdegårdsdistriktet ger tillsammans med förbundet stöd till de föreningar som finns i Skåne. I Skåne 
finns idag 55 bygdegårdar som är medlemmar i Skånes Bygdegårdsdistrikt. 
 

Styrelse 
Skånes distrikt av Bygdegårdarnas riksförbund styrelse har under 2014 bestått av följande: 
Ordinarie ledamöter 
Karin Olsson, Sjöbo  ordförande, miljöansvarig 
Mona Jönsson, Sösdala  vice ordförande 
Jan-Olov Thylander, Bromölla kassör 
Elisabet Ekwurtzel, Hässleholm sekreterare, kulturansvarig 
Ingrid Johansson, Glimåkra  webbansvarig, försäkringsansvarig 
Britt-Marie Jobacker, Hjärup  SV, ungdomsansvarig  
Rolf Stridsberg, Skurup  byggansvarig 
 
Ersättare 
Ronny Persson, Ystad 
Inger Sjöstedt-Welin, Billinge 
 

Revisorer 
Monica Persson, Svalöv 
Birgitta Jakobsson, Anderstorp 
 
Ersättare 
Lars Sjöholm, Sjöbo 
Margareta Jönsson, Hörby 
 

Valberedning 
Arne Andersson, Hörby  Sammankallande 
Birgitta Jakobsson, Anderstorp 
Karl-Axel Axelsson, Hässleholm 
Erik Evaldsson,Helsingborg  
 

Redovisningsansvarig 

Ulf Andersson, Gantofta   
 

Styrelse och stämma 
Styrelsen har haft fyra protokollförda styrelsemöten. Årsstämman hölls den 4 maj 2014 på Erikslunds 
bygdegård i Ystad. Ca 60 personer deltog i årsmötet och dessa representerade 17 lokala 
bygdegårdsföreningar. Gäst från förbundet var Monica Eriksson, förbundssekreterare. 
 

Förbundsstämma 
Vid förbundsstämman som hölls i Hällevik, Blekinge den 31 maj – 1 juni där deltog som ombud Karin 
Olsson, Jan-Olov Thylander, Ingrid Sandelin och Ronny Persson. Vid förbundsstämman utnämns årets 
bygdegård som i år tilldelades Solvalla bygdegård ifrån Skåne. 
 

Verksamhet 
Styrelsens ledamöter har under året deltagit i olika utbildningar och konferenser som 
ordförandeträff, sekreterarkurs, kulturkonferens samt konferens om landsbygdsprogrammet.  
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Vid Studieförbundet Vuxenskolans regionförbundsstämma i april var distriktet representerade med 
ombud. 
 
Distriktet har genomfört utbildningar hemsidesarbete för föreningar som använder den 
gemensamma mallen för hemsidor. 
 
Miljödiplomet har uppdaterats för Solvalla bygdegård på nummer ett och två. Rydsgårdshus har 
under året klarat tvåan. 
 
Nybildningspaket har delats ut till två nya föreningar Svalövs Folkets Hus och Östra Karups 
bygdegård. 
 
Solvalla, Boalts och Börringe bygdegårdar har deltagit i det nationella projektet ”Det är väl ingen 
konst att läsa”.  
Solvalla bygdegård har deltagit i projektet Ung i BR som är ett förbundsgemensamt projekt. 
Ett samarbete med projektledaren inom Skånes Vi Unga har utvecklats under året. 
 
Under hösten arrangerades uppskattade kommunträffar på tre platser, Västra Karup, Sösdala och 
Kyrkheddinge, inbjudan gick ut till samtliga föreningar. Totalt besöktes dessa av 31 deltagare som 
representerade 15 föreningar. Vid träffarna diskuterades angelägan frågor inom bygdegårdsrörelsen. 
 
Arbetet med landsbygdsprogrammet har startats upp med deltagande på en konferens med Hela 
Sverige Skall leva den 29 oktober, förbundskonferens samt diskussion med förbundsstyrelsens 
kontaktperson för distriktet som kommer att vara behjälplig i det fortsatta arbetet. 
 

Ekonomi 
Den nyvalde kassören har under året satt sig in i distriktets ekonomi och rutiner. Har beslutats att 
bokföring skall utföras av SVs regionförbund i Skåne i samverkan med kassören. 
Ekonomisk redogörelsen och bokslut se bilaga 1. 
 

Slutord 
Styrelsen har i samverkan under året arbetat fram rutiner, verksamhetsplan och inriktning för sitt 
arbete. Lyssnat av vad föreningarnas har för behov vid de kommunträffar som genomfördes under 
året. Tagit aktivt del i det kommande arbetet med LLU – lokalt ledd utveckling då vi ser att 
bygdegårdarna har en viktig del i det arbetet i framtiden. 
 
Styrelsen tackar alla som på olika sätt stödjer bygdegårdsrörelsen i sitt utvecklingsarbete. 
 
 
Ludvigsborg den 8 februari 2015 
 
 
Karin Olsson   Mona Jönsson  Jan-Olov Thylander 
 
 
Elisabet Ekwurtzel  Ingrid Johansson Britt-Marie Jobacker 
 
 
    
Rolf Stridsberg  

  


