
  

                                                                                     Protokoll fört vid distriktsstämman med
                                                           Skaraborgs Bygdegårdsdistrikt den 16 april 2016 i        

       Södra Rådas Bygdegårdsförening.                                             
                     

 § 1 Öppnande
Distriktets ordf. Sören Runnestig, Gustav-Adolf, hälsade alla välkomna till 2016 års distriktsstämma, och 
förklarade den öppnad.

§ 2 Ordföranden
Till ordförande för stämman valdes Carina Gullberg, kommunalråd Gullspångs kommun, föredragande 
Sören Runnestig och sekreterare Wivi Wiking.

§ 3 Justering
Att jämte ordföranden justera dagens protokoll och tillika rösträknare valdes Birgitta Leijon, Fredsberg, 
och Per Lennström S. Råda.

§ 4 Föredragningslista
Föredragningslistan godkändes efter dessa justeringar: tillägg med punkten 11 e Ändring av antalet 
ordinarie ledamöter.  13 c utgår. Styrelsen utser ansvariga vid konstituering av styrelsen.  Punkt 17 
utgår.

§ 5 Röstlängd
Ombuden avprickades innan mötets början. 50 st. ombud från 25 st. bygdegårdar 10 styrelsemedlemar 
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 24914 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. Ordinarie ledamöter väljs på två år.   
Ersättare väljs på ett år.



 b)Antal ledamöter och ersättare
 Stämman beslutade att antalet ledamöter ska vara 7 st. samt ersättare 5 st. 

c)Representation
Stämman beslöt att Studieförbundet Vuxenskolan, och LRF ska erbjudas att ha var sin representant i 
styrelsen.   
 
d)Ersättning           
Valberedningen föreslår oförändrad ersättning.
Till av stämma, styrelse eller AU utsedda skall vid sammanträde utgå med 500 kr. under dagtid arbetsdag 
eller om förrättningen påbörjas efter kl. 17:00 med 100 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. 

e)Ordinarie/ersättare     
Stämman beslutar ge styrelsen i uppdrag att till nästa stämma komma med förslag i frågan. 

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

§ 13 Val av övriga styrelseledamöter 
        a)Till ordinarie ledamöter i styrelsen valdes för 2016-2017 valdes,
        Anders Johansson, Berg, Per Lennström, S. Råda, Lennart Pettersson, Synnerby.

        Ett år kvar på mandattiden har Carina Hellström, Ryda, Kjell Svensson, Gustaf-Adolf, och 
        Wivi Wiking, Eggby.      

        Till ersättare i styrelsen för 2016 valdes, Mikael Lundgren, Lundsbrunn, Bo Frid, Korsberga,                          
        Gunnel Marwen Kastenman, Skövde, Ingegerd Ambertsson, Eggby och Claes Evertsson, Moholm.
  
         b) Anmälan av medlemsorg.  representant i styrelsen
         Vuxenskolan representeras av Lars Carling. LRF har inte anmält någon representant.

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

 
§ 15 Årets förbundsstämma
Förbundstämman den 3-5 juni hålls i Hudiksvall.
Till ordinarie ombud valdes:
Anders Johansson, Berg
Per Lennström, S. Råda
Kjell Svensson, Gustav-Adolf
Carina Hellström
Lennart Pettersson, Synnerby
Wivi Wiking, Eggby
Styrelsen får själva utse ersättare om så skulle bli fallet.



§ 16 Verksamhetsplan och budget
Styrelsen förslag till verksamhetsplan och budget godkändes.

§ 17 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.

§ 18 Valberedning
Till valberedningen utsågs:
Område 1: Lennart Svensson, Rackeby 
Område 2: Ingrid Ahlstedt, Ryda
Område 3: Susanne Karlstedt, Brissmene
Område 4: Lena Brodelius, Svenstorp
Område 5: Birgitta Svensson, Sjötorp, sammankallande.

§ 19 Motioner
Fanns inte några motioner att behandla.

§ 20 Rapporter
 a) Kjell   Svensson, Kulturansvarig, informerade om Göteborgs Operans satsning Fridas visor. Utbudsdag i
Vänersborg 8 okt. Passa på att se utbudet av teater och musik bl.a. Tina och Bo Frid vill göra en turné i 
bygdegårdarna. Det samma vill Sören Frid och Peder Sveder med sin föreställning av Eddie Meduza 
låtar.
b) Anders   Johansson, byggansvarig, informerade om besöket på Fagerhults belysning. Mycket kommer 
att förändras när det gäller belysningen fram över. Viktigt att utföra egenkontroll av brandskydd i sin 
fastighet och upprätta en agenda för underhållet. Glöm inte rapportera om det skett förändringar i 
styrelsen och de ideella timmarna i årsrapportern, viktigt att kunna vissa hur mycket ideellt arbete som 
läggs ner i våra föreningar. Om man vill kommer Anders gärna ut och besöker föreningarna.
c) Sören   Runnestig, försäkringsansvarig, ny upphandling av försäkringen. Två bolag har visat intresse, 
Länsförsäkringen Halland och Wardia, ett norskt bolag.  Anmäl till försäkringen om ni satt in vattenlås, 
larm eller brandvarnare, detta för att få rabatt på försäkringspremien.
d) Carina   Hellström, miljöansvarig, vi ligger väl till med miljöarbetet. Miljödiplomen gäller i fem år. Till 
hösten planerar vi en utbildningsdag, om miljöarbetet. Kontakta Carina eller Per om ni vill ha hjälp att 
komma i gång med en studiecirkel för miljödiplomet.
e) Finns ingen ungdomsverksamhet för närvarande
f) Ari   Laaksonen, hemsidesansvarig, hemsidan är uppdaterad och fungerar bra med länkar till förbundet 
och andra relevanta sidor. Viktigt att vi har rätt mailadresser. 

§ 21 Information
a) Sören Runnestig informerade om Framtidens mötesplats.  
b) Vi prenumererar på tidningen Bygdegården till ett flertal ställen i kommunerna.  
c) Göte Andersson informerade om det nya i arrangörsstödet. Tillsammans med de andra distrikten i 
regionen, kommer nya regler att tas fram. Arrangörsstödet är en viktig del i att kunna påvisa att 
bygdegårdarna används för olika kulturarrangemang.

§ 22 I kallelsen upptagna frågor
Fanns inte några frågor

§ 23 Vid stämman väckta frågor
Fanns inte några frågor

§ 24 Avslutning
Ordföranden förklarade stämman avslutad



Övrigt
Under dagen delades förbundets förtjänsttecken, silvernålen, ut till Maj Karlsson, S. Råda,
Anita och Bo Andersson Färed, Rune Olsson, Halna och Lennart Carlsson, Gustav-Adolf
Miljödiplom utdelades till Färed och Fredsbergs bygdegårdsföreningar.
Ingrid Ahlstedt och Ruth Andersson avtackades av Sören Runnestig för sin tid i styrelsen.

Södra Råda bygdegårdsförening svarades för ett mycket väl genomfört stämmoarrangemang.

Dag som ovan

Wivi Wiking 
Sekreterare

Justeras:

Carina Gullberg                         Birgitta Leijon                                             Per Lennström
Ordförande


