
                                                                                    Protokoll fört vid distriktsstämman med
                                                          Skaraborgs Bygdegårdsdistrikt den 8 april 2017 i        

     Jungs Bygdegårdsförening.                                                           

 § 1 Öppnande
Distriktets ordf. Sören Runnestig, Gustav-Adolf, hälsade alla välkomna till 2017 års distriktsstämma, och 
förklarade den öppnad.

§ 2 Ordföranden
Till ordförande för stämman valdes Elof Jonsson, 1: vice ordf. kommunstyrelsen i Vara kommun, 
föredragande Sören Runnestig och sekreterare Wivi Wiking.

§ 3 Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll och tillika rösträknare valdes Birgitta Leijon, Fredsberg, 
och Lennart Persson Berg.

§ 4 Föredragningslista
Föredragningslistan godkändes efter dessa justeringar: tillägg med punkten 22 b Utvecklingsarbetet. 

§ 5 Röstlängd
Ombuden avprickades innan mötets början. 68 st. ombud, styrelseledamöter och andra intresserade.

§ 6 Kallelse
Stämman ansågs sig kallad i stadgeenlig ordning.

§ 7 Styrelsens redovisningshandlingar
Stämman beslöt att med godkännande lägga rapporterna till handlingarna.

§ 8 Revisorernas berättelse
Stämman beslöt att lägga rapporten till handlingarna.

§ 9 Fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat
Redovisad balansräkning utvisade ett överskott på 10 499,84 kr. Stämman beslöt att överskottet 
balanseras i ny räkning.

§ 10 Ansvarsfrihet
Stämman beslutade, på förslag av revisorerna, att bevilja ansvarsfrihet åt styrelsen för det gångna 
verksamhetsåret.

§ 11 Beslut angående

a)Mandattid för styrelsen
Stämman beslutar i enlighet med valberedningens förslag, ledamöter väljs på två år.

 b)Antal ledamöter och ersättare
 Stämman beslutar att antalet ledamöter ska vara 9 st. och alla är ordinarie ledamöter

c)Representation
Stämman beslöt att Studieförbundet Vuxenskolan, och LRF ska erbjudas att ha var sin representant i 
styrelsen.   
 
d)Ersättning           
Valberedningen föreslår:



Till av stämma, styrelse eller AU utsedda skall vid sammanträde utgå med 700 kr. under dagtid arbetsdag 
eller om förrättningen påbörjas efter kl. 17:00 med 150 kr. Reseersättning ska utgå med 1,85 kr/km för 
resa med egen bil till och från sammanträde plus 0,20 kr/km för samåkande.
Årsarvoden:
Ordföranden, sekreterare och hemsidesansvarig 1000 kr/år vardera.
Ledamöter av AU och till programråd-, försäkring-, bygg-, miljöansvarig, valberedningens 
sammankallande telefonersättning 250 kr/år.
Till tjänstgörande revisorer 500 kr/år.
Stämman beslutar i enlighet med förslaget.

§ 12 Val av distriktsordföranden
Till ordföranden valdes, enhälligt Sören Runnestig Gustav-Adolf. 

§ 13 Val av övriga styrelseledamöter 
        a)Till ledamöter i styrelsen för 2017-2018 valdes, Carina Hellström, Ryda, Kjell Svensson,      
        Gustav-Adolf, Wivi Wiking, Eggby. 
        Nyval: Ingegerd Ambertsson, Eggby, 2 år, Viktoria Nordberg, Ekby, 1 år.       
         Ett år kvar på mandattiden har Anders Johansson, Berg, Per Lennström, S. Råda, Lennart Pettersson, 
         Synnerby.

         b) Anmälan av medlemsorg.  representant i styrelsen
         Vuxenskolan representeras av Lars Carling. LRF har inte anmält någon representant.

         C) Val av ombud till Folkrörelsearkivets årsstämma
         Stämman överlämnar till styrelsen att utse ombud.

         d) Val av ombud till Folkteaterns årsmöte
         Stämman överlämnar till styrelsen att utse ombud. 

§ 14 Val av revisorer för 2016
Till ordinarie utsågs Gerth Malmevik, Ryda och Sören Pettersson, Lidköping
Som ersättare valdes Björn Arvidsson, Ryda och Britta Larsson, Karaby.

 
§ 15 Årets förbundsstämma
Förbundsstämman den 2-4 juni hålls i Trollhättan.
Till ordinarie ombud valdes:
Anders Johansson, Berg
Per Lennström, S. Råda
Wivi Wiking, Eggby
Kjell Svensson, Gustav-Adolf
Carina Hellström
Ingegerd Ambertsson, Eggby
Styrelsen får själva utse ersättare om så skulle bli fallet.

§ 16 Verksamhetsplan och budget
Styrelsen förslag till verksamhetsplan och budget godkändes. Informerades om ungdomssatsning som vi 
ska arbeta med. Dessutom tillsammans med SV, Hela Sverige ska leva, Hembygdsrörelsen, kommer vi att
söka bidrag i Nordvästra Leaderområdet, till resursperson ska hjälpa föreningarna att söka bidrag.

§ 17 Distrikts och medlemsavgifter för 2017
Stämman beslutar att endast medlemsorg. ska betala 100 kr, och att ungdomsorg. ska var avgiftsfria.

§ 18 Val av tre ombud till Studieförbundets Vuxenskolans avdelningsstämma 2017
Stämman väljer Kjell Svensson, Gustav-Adolf, Ingegerd Ambertsson, Eggby och Wivi Wiking, Eggby. 
Styrelsen utser ev. ersättare.



§ 19 Valberedning
Till valberedningen för 2018 utsågs:
Område 1: Lennart Svensson, Rackeby 
Område 2: Ingrid Ahlstedt, Ryda
Område 3: Susann Karlstedt, Brissmene
Område 4: Lena Brodelius, Svenstorp
Område 5: Birgitta Svensson, Sjötorp, sammankallande.
(Birgitta tackades med en blombukett)

§ 20 Motioner
Fanns inte några motioner att behandla.

§ 21 Rapporter
a) Kjell   Svensson och   Ingegerd   Ambertsson, Kulturansvariga, informerade om samarbete med Sjuhärad 
och Västra distriktet. Där planeras för en större turné, tre föreställningar i varje distrikt. Nya regler för 
arrangörsstödet, summan har ökats till 15000/ 4ggr/år. I distriktet finns också planer att göra en turné 
med barnteater. Utbudsdag i Vänersborg i höst. 
b) Anders   Johansson, byggansvarig, Anders påminner om att uppge de ideella timmarna vid 
årsrapporteringen. Det är viktigt att våra beslutsfattare ser hur mycket ideellt arbete som görs i våra 
föreningar. Boverket har ändrat sina regler, alla är inte kända ännu. Investeringsbidrag ska vara 
inskickade i dec. och verksamhetsbidrag för ungdomsverksamhet den 30 aug. 
c) Sören   Runnestig, försäkringsansvarig, det nya avtalet av bygdegårdsförsäkringen är nu undertecknad. 
Länsförsäkringen Halland är fortsatt huvudman. Glöm inte att anmäla till försäkringen om ni satt in 
vattenlås, larm eller brandvarnare, rabatten på försäkringspremien har höjts från 20 till 30 %.  
Skadeutfallet för 2016 blev 3.7 milj. Sören påpekar vikten av aktuella mailadresser till alla förenings 
funktionärer.
d) Carina   Hellström, miljöansvarig, Vi ligger väl till med miljöarbetet. Miljödiplomen gäller i fem år och 
det är inga svårigheter att uppdatera dem. Carina har underlagen för detta arbete. 
e) Under våren kommer vi starta upp vår ungdomssatsning.

§ 22 Information
a) Vi prenumererar på tidningen Bygdegården till ett flertal ställen i kommunerna.   
b) Utvecklingsarbetet:
Benny Jansson, från Förbundet, leder debatten. Han väljer att ställa två frågor från som vi ska ha 
synpunkter på. 
Från utvecklingsområde 1.
Vilka hot ser ni mot er förening i dag och i framtiden?
Vi måste få med ungdomar i verksamhets och föreningsarbete. Bristen på styrelsefunktionärer. 
Behövs utbildning för nya styrelseledamöter.

Vilka möjligheter ser ni för er förening i framtiden?
        Ta del av samhällets planerade resurser. T.ex. få verksamhetsbidrag.
        Samverka med andra lokala föreningar och lära oss av andra föreningars erfarenheter.
        Låta kommunen vara en aktiv hyresgäst våra lokaler.
        Vara goda lokalhållare.

§ 23 Nästa årsstämma
Gustav-Adolf inbjuder till nästa års stämma. 

§ 24 Avslutning
Ordföranden förklarade stämman avslutad

Övrigt



Under dagen delades förbundets förtjänsttecken, silvernålen, ut till Olle Nilsson Halna, och Lennart 
Persson Berg. 
För det kulturella inslaget stod Emelie och Erik som framförde vacker sång och musik. 
Per Lennström, S. Råda och Mikael Lundgren, Lundsbrunn redovisade om ungdomssatsningen som 
startar med ungkonferensen i Lundsbrunn den 23 april.
Maya Lindwall och Robert Karlsson från Vi unga rörelsen berättade om föreningsprojektet. Ett arbete 
som har gett gott resultat, 18 nya Vi unga föreningar har startat upp. De är villiga att komma ut i våra 
bygdegårdar och berätta om Vi unga rörelsen och projektet,
Gunnel Marven Kastenman, Borgunda, Bo Frid Korsberga och Mikael Lundgren Lundsbrunn avtackades 
av Sören Runnestig för sin tid i styrelsen.

Jungs bygdegårdsförening svarade för ett mycket väl genomfört stämmoarrangemang.

Dag som ovan

Wivi Wiking 
Sekreterare

Justeras:

Elof Jonsson                         Birgitta Leijon                                             Lennart Persson
Ordförande


