
                                                              

                                    

 

STÄMMOHANDLINGAR 

Skaraborgs Bygdegårdsdistrikts 

Lördagen den 6 april 2019 

Allas Hus Borgunda 
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Under stämmodagen kan din förening få hjälp att fylla i årsrapport till förbundet. Ni 

som vill ha hjälp tar med uppgifter om föreningen och valda funktionärer, glöm inte 

funktionärernas mobilnummer och e-postadresser. 



Förslag till:    

Föredragningslista vid Skaraborgs 

Bygdegårdsdistriktets stämma 2019 
 

1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande och sekreterare för stämman 

3. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll 

4. Fastställande av föredragningslista 

5. Fastställande av röstlängd  

6. Godkännande av kallelsen 

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  

  b) antal ledamöter  

  c) ev. representation av medlemsorganisationerna i distriktsstyrelsen  

  d) ev. ersättning till styrelseledamöter m.fl. 

12. Val av distriktsordförande 

13.  a) Val av övriga styrelseledamöter  

  b) Anmälan av medlemsorganisationernas representanter i distriktsstyrelsen 

14.  Val av revisorer jämte ersättare 

15.  Information om förbundsstämman i Värnamo 31/5 – 2/6 2019. 

   a)  Val av ombud och ersättare till riksförbundets stämma. 

16.  Redovisning verksamhetsplan och budget för 2019 samt diskussion om riktlinjer för 

kommande års verksamhet  

17.  Val av tre ombud jämte suppleanter till Studieförbundet Vuxenskolans avdelningsstämma 2020 

18.  Val av valberedning inför 2020 års distriktsstämma 

19.  Miljöpolicy 

20.  Motioner 

21.  Rapport från 

  a)  kulturrådsansvarig 

  b)   byggansvarig 

  c) försäkringsansvarig   

  d)  miljöansvarig 

  e)  ungdomsansvarig 

  f) hemsidesansvarig 

22.  Vid stämman väckta frågor 

23.  Stämman avslutas 



 

Valberedningens förslag till Skaraborgs bygdegårdsdistrikts stämma Borgunda bygdegård  

6/4 - 2019          

2. Mötesordförande: Meddelas på mötet 

 Föredragande: Wivi Wiking 

 Sekreterare: Ingegerd Ambertsson 

3. Justerare 2 st.: Utses vid stämman 

11a. Mandattid: 2 år  och alla ordinarie Vid fyllnadsval 1 år för att få en jämn fördelning 

    b. Antal ledamöter 9 

    d. Ersättningar 

 Arvode: 700: - dagtid, 150: - kvällstid (efter kl. 17.00) 

 Reseersättning: 1,85:-/km  +  0,20:-/km för samåkande alternativt  ersättning motsvarande  

 den skattefria delen 

Årsarvode: ordförande, sekreterare, hemsidesansvarig 1000: -                                                            

Ledamöter AU, programråds-,  miljö-, försäkrings-,  byggansvarig,  valberedning 

sammankallande telefonersättning  250:-/år 

 Revisorer: 500:-/år 

12. Ordförande: Wivi Wiking  

13a. Styrelseledamöter:     

 Anders Johansson 1 år kvar på mandattiden  

 Sören Runnestig 1 år kvar på mandattiden 

 Camilla Pedersen  1 år kvar på mandattiden  

 Anna Pettersson  1 år kvar på mandattiden  

 Inger Emanuelsson 2 år omval 

 Ingegerd Ambertsson 2 år omval 

 Torbjörn Johansson 2 år nyval 

 Emma Stigson 2 år nyval 

  



 

14. Revisorer och ersättare.     

 Ordinarie: 

 Gerth Malmevik omval   

 Sören Pettersson omval  

 Ersättare:  

 Björn Arvidsson  omval 

 Brita Larsson omval   

16 a Ombud till förbundsstämman  

 Ordinarie: Ersättare 

 Wivi Wiking Styrelsen utser vid behov 

  

 Ingegerd Ambertsson 

 Camilla Pedersen 

 Inger Emanuelsson 

 Torbjörn Johansson 

 Emma Stigson 

  

 Valberedning inför distriktsstämma  2019 

 Lennart Svensson Rackeby bgf område 1 

 Ingrid Ahlstedt Ryda bgf område 2  

 Susanne Karlstedt Brismene bgf  område 3 

 Emma Stigson område 4 

 Birgitta Svensson Sjötorps bgf område 5 sammankallande 













    

Verksamhetsplanen behandlas vid distriktsstämma med Skaraborgs Bygdegårdsdistrikt den 6 april 2019 
 

 
 
 
 
 

VERKSAMHETSPLAN 2019 

 
ORGANISATION 
Demokratin kräver mötesplatser! Under året satsar vi på att besöka våra föreningar samt genomföra olika 

informationstillfällen.  

Samverkan mellan de olika lokalhållande organisationerna inom Västra Götalandsregionen fortsätter under 

benämningen SamSam och innefattar bland annat genomförande av intentionerna i det Kulturuppdrag Västra 

Götalandsregionens Kulturnämnd beslutat ge oss.  
 
MILJÖ 
Det är viktigt att bygdegårdarna drivs på ett miljöanpassat sätt, och att föreningarna har alla tre miljödiplom, 

då detta är positivt för att söka bidrag. 

KULTUR 
Bygdegården bör utgöra ett centrum för bygdens kulturliv. Ett rikt kulturliv skapar samhörighet. 

Kulturaktiviteterna ökar i bygdegårdarna med spridning på olika konstarter med hjälp av det regionala 

arrangörsstödet. Genom utbudsdagar förmå föreningarna att öka kulturutbudet. 

 

INTEGRATION 
Bygdegården, den allmänna samlingslokalen ska ses som en given plats för integrerande möten av alla 

människor i lokalsamhället. Att skapa ett samhälle där alla är välkomna och inkluderande skapar en levande 

och attraktiv landsbygd 

 

UTBILDNING 
Riksförbundet och SV tillhandahåller utbildningar. 

 
BYGG- ENERGI- OCH FÖRSÄKRINGSRÅDGIVNING 
Tillgängliga och attraktiva lokaler är en förutsättning för att bygdegården ska kunna vara den naturliga 

mötesplatsen. 

Under året arbetar vi med rådgivning till medlemmar som funderar på ombyggnad, upprustning eller 

tillgänglighetsanpassning av sin bygdegård. Stimulera föreningarna till att söka Verksamhetsstöd till  

ungdomar från Boverket, Bygg och upprustningsstöd från Boverket samt söka stöd i 

Landsbygdsprogrammet och Leader 

Skadeförebyggande projektet fortsätter under hela 2019. 

Skadeförebyggande åtgärder är viktigt för att hålla nere kostnaderna samt att minska sina 

försäkringskostnader. Om man vidtager vissa åtgärder kan man få upp till 30% rabatt på 

försäkringen.  
 

UNGDOM 
Barn och ungdomsverksamhet skall säkerställa en levande bygdegårdsorganisation i ständig utveckling. 

Under året planera vi att besöka föreningarna för att informera ungdomsansvariga och inventera intresset 

för speciella barn och ungdomsaktiviteter. Vi uppmanar föreningarna att engagera ungdomarna som finns 

på bygden, i vår verksamhet. 

 
INFORMATION 
Informationen från distriktet kommer ske via mail och hemsidan. Därför är det viktigt att vi får 

aktuella e-postadresser. 
Stimulera föreningarna att synas och sprida information genom sociala media. (Tänk på GDPR) 

Prenumerera på tidningen Bygdegården till ett antal beslutsfattare och strategiskt viktiga platser. 



Skaraborgs Bygdegårdsdistrikt
Budget 2019

Intäkter

Konto Text Belopp

3110 Fakturerat samarbetspartners 2000,00

3311 Del av Förbundsavgiften 27000,00

3315 Ers för Skadeförebyggande arbete 2200,00

3330 Uppdragsersättning från V G Regionen 75000,00

3740 Öres- och kronutjämning 0,00

Summa intäkter 106200,00

Kostnader

Konto Text Belopp

4010 Inköp av varor och material -1500,00

5010 Lokalhyra -4000,00

5800 Resekostnader -1000,00

6071 Representation, avdragsgill -2000,00

6310 Företagsförsäkringar -530,00

6410 Styrelsearvode -17000,00

6440 Distriktsstyrelsemöten -3000,00

6445 Årsstämma/Förbundsstämma -25000,00

6570 Bankkostnader -1000,00

6590 Övriga externa tjänster -10000,00

6981 Föreningsavg, avdragsgilla -2500,00

7010 Arvoden -2000,00

7331 Skattefria bilersättningar -14000,00

7332 Skattepliktiga bilersättningar -200,00

7390 Övriga kostnadsersättningar och förmåner -2000,00

7510 Arbetsgivaravgifter 31,42% -5000,00

7521 Avgifter för löner och ersättningar -3400,00

7610 Utbildning -8000,00

Summa kostnader -102130,00

Resultat 4070,00



 

Miljöpolicy för Skaraborgs Bygdegårdsdistrikt 

 

Skaraborgsbygdegårdsdistrikt ska bidra till en hållbar utveckling genom att hushålla med 

resurser och praktisera kretsloppstänkandet. Miljfrågor ska vara en naturlig del i all 

verksamhet både inom distriktet och externt vid olika kontakter. 

Ett drygt 80-tal  lokala bygdegårdar är anslutna till distriktet och finns  utspridda över hela 

länet. Varje bygdegård är samlingsplats  för sin ort, dess förening och medlemmar. En 

miljövänlig handlig i var och en av bygdegårdarna är därför av stor betydelse för miljön. 

Bygdegården bör vara ett föredöme  som inspirerar andra och samverka med bygdens 

befolkning 

Distriktet ska utbilda, informera och stimulera sina medlemmar. 

Genom arbete med miljödiplom kan varje förening fastställa en egen miljöpolicy för sin 

verksamhet 

Att se över och effektivisera och minska energiförbrukningen.   

 


