
 

 

Protokoll fört vid distriktsstämman med 
Skaraborgs Bygdegårdsdistrikt  

den 6 april 2019 i Allas Hus Borgunda 

 

§ 1 Öppnande 

Distriktets ordförande Wivi Wiking Eggby hälsade alla välkomna till 2019 års distriktstämma och 
förklarade den öppnad. 

§ 2 Ordförande 

Till ordförande för stämman valdes Hans Lundmark ordförande i Hela Sverige ska leva, Skaraborg. 
Föredragande Wivi Wiking och sekreterare Ingegerd Ambertsson. 

§ 3 Justering 

Att jämte ordförande justera dagens protokoll valdes Susanne Lundgren Vedum och Mats Pettersson 
Siggarud.    

§ 4 Föredragningslista 

Föredragningslistan godkändes. 

§ 5 Röstlängd 

Ombuden avprickades innan mötets början. Ca 60 personer, ombud , styrelseledamöter och andra 
intresserade. 

§ 6 Kallelse 

Stämman ansåg 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 14 052:-. Stämman beslöt att överskottet 
balanseras i ny räkning. 

§ 10 Ansvarsfrihet 

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



 

§ 11 Beslut angående 

a) Mandattid för styrelsen 

Stämman beslutar i enlighet med valberednings förslag, ledamöter väljs på 2 år och fyllnadsval på 1 
år. 

b) Antal ledamöter 

Stämman beslutar att antalet ledamöter ska vara 9 st inkl. ordf 

 c) Representation 

Stämman beslöt att Studieförbundet Vuxenskolan och LRF ska erbjudas att ha var sin representant i 
styrelsen. Medlemsorg. Utöver dessa båda överlåter stämman till styrelsen att besluta om. 

d) Ersättning 

Valberedningen föreslår: 

Oförändrade ersättningar. 

Det vill säga: till av stämma, styrelse eller AU utsedda skall vid sammanträde utgå med 700:- under 
dagtid arbetsdag eller om förrättningen påbörjas efter kl 17.00 med 150:-. Reseersättning ska utgå 
med 1,85:-/km för resa med egen bil till och från sammanträde plus 0,20:-/km för samåkande. 

Årsarvoden: 

Ordförande, sekreterare och hemsideansvarig 1 000:- vardera. 

Ledamöter av AU och till kultur-, försäkring-, bygg-, miljö-, ungdoms-, ansvariga samt valberedningens 
sammankallade telefonersättning 250:-/år. 

Till tjänstgörande revisorer 500:-/år. 

Stämman beslutar i enlighet med förslaget. 

§ 12 Val av distriktsordförande 

Till ordförande valdes Wivi Wiking, Eggby. 

§ 13 Val av övriga styrelseledamöter 

a) till ledamöter i styrelsen 2019-2020  

Omval 2 år Inger Emanuelsson, Ryda, Ingegerd Ambertsson, Eggby 

Nyval 2 år: Torbjörn Johansson, S.Råda, Emma Stigsson, Sventorp 

1 år kvar på mandattiden Anders Johansson, Berg, Sören Runnestig, Gustav Adolf, Camilla Pedersen, 
Lavad, Anna Pettersson, Siggarud. 

b) Anmälan av medlemsorg. Representant i styrelsen 

Vuxenskolan representeras av Lars Carling. LRF har inte anmält någon representant. 

§ 14 Val av revisorer för 2019 

Till ordinarie utsågs Gerth Malmevik, Ryda och Sören Pettersson Lidköping. 

Till ersättare valdes Björn Arvidsson, Ryda och Brita Larsson Karaby. 



 

§ 15 Årets förbundsstämma 

Förbundsstämman den 31/5-2/6 i Värnamo. 

Till ordinarie ombud valdes: 

Wivi Wiking, Eggby 

Ingegerd Ambertsson, Eggby 

Camilla Pedersen, Lavad 

Inger Emanuelsson, Ryda 

Torbjörn Johansson, S Råda 

Emma Stigsson, Sventorp. 

Ev ersättare utses av styrelsen. 

§ 16 verksamhetsplan och budget 

Styrelsens förslag till verksamhetsplan och budget beslutades att godkännas. Fokusområde är 
skadeförebyggande projektet som avslutas 31/10 samt arbeta med uppstart av barn o 
ungdomsverksamhet. 

§ 17 val av 3 ombud till Studieförbundet vuxenskolans avdelningsstämma 2020 

Stämman överlåter till styrelsen att utse ombud. 

§ 18 Valberedning 

Till valberedning för 2020 utsågs: 

Område 1: Lennart Svensson, Rackeby 

Område 2: Ingrid Ahlstedt, Ryda 

Område 3: Kjell Svensson, Gustav Adolf 

Område 4: Kjell Larsén, Allas Hus Borgunda 

Område 5: Birgitta Svensson. Sjötorp, sammankallande 

§ 19 Miljöpolicyn 

Styrelsens förslag beslutades att godkännas. En policy som ska vara möjlig att sträva emot. Det är en 
förenklad och kortfattad version av förbundets framtagna miljöpolicy.  

§ 20 Rapporter 

a) Kjell Svensson och Ingegerd Ambertsson kulturansvariga, informerade om EWK utställningen, 
utbudsdagen, filmen Skaraborgshistorier av Affekt Film samt vikten av att anmäla kulturansvariga i 
årsrapporten. 

b) Anders Johansson byggansvarig, informerade om vikten av att kontrollera sin byggnad. Hjälp finns 
att få i förbundets materialbank på hemsidan. 

c) Skadeförebyggande projektet fortsätter, avslutas i höst. 

 



d) Anna Pettersson, miljöansvarig, informerade om att många föreningar tagit miljödiplom 1 men 
uppmanar att fortsätta med 2:an och 3:an. Föreningar kan samarbeta och göra det som studiecirkel. 

e)  Informationsfilm från förbundet om ungdomsarbete visades. Emma Stigsson nyvald i distriktet 
presenterade sig och att hon är Leaders  projektledare för Ung i Östra Skaraborg. 

f) Ari Laaksonen gav kort lägesrapport om hemsidor. Mer än hälften, 47 av distriktets 85 byg-

degårdar, saknar uppgift om föreningssida eller har fel länk i förbundets visitkort. Rapport 

bifogas. Han uppmanade föreningar att även anmäla sina aktiviteter till honom. Då kommer 
de att synas på distriktets hemsida.  
 
§ 22 Vid stämman väckta frågor 

Håkan Arnesson, Luttra tog upp problemet när det spårar ur vid ungdomsuthyrningar, t ex sabotage, 
objudna gäster mm. Anders Johansson tog då upp vikten av hyresavtal.  

Susanne Lundgren, Vedum gav exempel på tillägg i hyresavtalet för personer under 25 år.  

Hans Lundmark tog upp att det finns många olika lokaler på landsbygden och att ett samarbete vore 
gynnsamt. 

Förbundets förtjänsttecken, silvernålen delades ut till Maj Linnarsson, Borgunda. 

Kjell Svensson, Gustav Adolf, Anna Karlsson, Börstig, avtackades av Wivi Wiking för sin tid styrelsen. 

Hans Lundmark som skötte ordförandeskapet med den äran avtackades med blommor. 

§ 23 Avslutning 

Distriktets ordförande tackade för visat intresse och avslutade mötet. 

 

Dag som ovan 

 

 

Ingegerd Ambertsson                                                                                                                               
Sekreterare 

 

Justeras 

 

    

Hans Lundmark  Susanne Lundgren              Mats Pettersson    
ordförande 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


