
STOCKHOLMS LÄNS  

BYGDEGÅRDSDISTRIKT 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016 

Stockholms läns Bygdegårdsdistrikts styrelse får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2016 

. 

Informationsträffar 

En informationsträff hölls den 5 oktober kring bygg- försäkrings 

och miljöfrågor. Medverkan av Carina Hördegård från förbundet. 

Träffen hölls på Franzéngatan 6 med 15 deltagare från 7 

föreningar.  

Kulturnätverksträff 

11 april hölls en kulturnätverksträff i Grödinge bygdegård med 14 
deltagare från 6 föreningar. Temat var film med medverkan av 
Anna Öhman från förbundet och Jenny Wallheimer från Swedish 
film. Kvällen innehöll också allmän info om kulturfrågor och 
erfarenhetsutbyte. En miniträff hölls i november kring temat 
integration. Stort bortfall p g a snöoväder. 
 
Utbildning 

En styrelsekonferens hölls den 12 mars med medverkan av 

Carina Hördegård. med 6 deltagare från 2 föreningar.  

En hemsideskurs hölls den 19 november i SV:s lokaler, 

Upplands Väsby med 12 deltagare från 6 föreningar, varav 2 

från Uppsala distrikt. 

Distriktet 

Distriktet omfattar vid årets slut 59 föreningar. Under året har 37 

föreningar, 63 procent, lämnat den stadgeenliga årsrapporten. 

Totalt har 7 532 aktiviteter rapporterats. uppräknat till 100 % blir 

det 12 266 aktiviteter. 

Försäkringen 

Under året har distriktet medverkat i ett projekt där målet var att få 

föreningar att arbeta med skadeförebyggande arbete. I projektet 

ingick vattenfelsbrytare samt ett lufttryckslarm, där distriktet kunde 

erbjuda mycket höga rabatter. 

Det har tyvärr varit problem med leveranserna av vattenfels-

brytarna under hösten. När det gäller inbrottslarmet har intresset 

varit mycket lågt. De föreningar som tidigare haft fungerande 

vattenlås i vårt distrikt är antalet 8 st. 

Distriktet hade under 2016 en mycket låg skadefrekvens, 3 

föreningar drabbades under året av skador till ett beräknat värde av 

25.000 kr 

 

 
Byggträff på Franzéngatan oktober 

2016 med 15 deltagare 

 

Bo Carlqvist och Isak Gerson vid 

hemsideskursen 

 

Thomas Nilsson Avtackades efter 23 

år i styrelsen.   
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Förbundsstämman 

2016 års förbundsstämma hölls 29 till 31 maj i Hudiksvall, 

Gävleborgs distrikt. Stockholms Läns Bygdegårdsdistrikt 

representerades av Bo Carlqvist, Doris Vesterlund, Åke Jansson 

och Melina Bergström.  

Distriktsstämman 

2016 års distriktsstämma, den 31:e efter nybildningen av distriktet 

1984, hölls i Värmdö bygdegård den 24 april med representation 

från 15 bygdegårdsföreningar. 

Anslutna medlemsorganisationer 

Centerkvinnorna i Stockholm, Studieförbundet Vuxenskolan 

Sthlms län, Vi Unga Sthlms län, Centerpartiet i Stockholms stad 

och län samt LRF har varit medlemmar. 

Medlemskap 

Distriktet har under året varit medlem i Studieförbundet  

Vuxenskolan Stockholm län, Riksteatern Stockholms län, 

Föreningsarkiven i Stockholms Län och Rådet för lokal   

utveckling i Stockholm (Länsbygderådet) samt Ideell Kulturallians. 

Teaterverksamhet 

10 bygdegårdsföreningen har visat 20 föreställningar med stöd från 

Riksteaterns småplatsstöd med en publik på 1 142 personer (57 i 

snitt). Ett småplatsstöd har givits med 54 000 kronor samt ett 

skärgårdsstöd med 36 200 kronor, totalt 90 200  har gått till länets 

bygdegårdar. 

Nytt kulturstöd 

I december fick distriktet besked från Stockholms läns landsting att 

200 000 kronor beviljats per år under tre år för kulturstöd till 

föreningarna. 

Kulturstrategi 

En kulturstrategi har arbetats fram under hösten. Strategin kommer 

att läggas till distriktsstämman 2017 för beslut. 

                                Distriktsstyrelsen besökte en av de nyaste  

                                medlemmarna Dalarö Tullhus i augusti.  

 

 

Melina Bergström, Bo Carlqvist, 

Åke Jansson och Doris Vesterlund 

ombud på förbundsstämman 2016. 

 

Styrelsens arbetsmöte i januari 

2017 
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Take my hand 

Distriktet deltar i förbundet projekt take my hand. Det är främst Länna bygdegårdsförening som deltar. 

Erfarenheter från dem samt från övriga landets projekt kommer att spridas till länets bygdegårdar. 

Filmverksamhet 

Filmverksamheten togs upp på höstens kulturträff. Distriktet kommer att delta i en filmsatsning som 

förbundet gör där man erbjuder föreningar att låna utrustning. 

Hemsida & Facebook 

Distriktet har en Facebooksida under namnet Stockholms läns bygdegårdsdistrikt. På facebooksidan och 

på distriktets egen hemsida, www.bygdegardarna.se/stockholm, har information och inspiration spridits 

till våra föreningar och intressenter. 

Förbundskurser och konferenser 

Styrelseledamöterna har deltagit i  

Bo Carlqvist deltog på ordförande och Monica Eriksson på halv sekreterarkonferens 

Sten Planebo, försäkringsansvarig, Åke Jansson och Thomas Nilsson deltog på riksförbundets 

upptaktskonferens för försäkringsprojektet. 

Bo Carlqvist har deltagit i seminarium om landstingets framtida kulturstrategi arrangerat av Landstingets 

kulturförvaltning 

 

Representation 

Distriktsstyrelsens ledamöter har representerat Stockholms läns bygdegårdsdistrikt i: 

• Åke Svensson har representerat distriktet i Ideell Kulturallians styrelse. 

• Monica Eriksson har representerat distriktet i Riksteatern Stockholms läns styrelse. 

Styrelse 

Distriktsordförande    Bo Carlqvist  Sollentuna 

Vice ordförande & Miljöansvarig   Marianne Nord  Hägersten 

Sekreterare/hemsidesansvarig   Monica Eriksson Solna  

Kassör    Åke Svensson  Nynäshamn 

Ledamot/Kulturansvarig    Doris Vesterlund  Järfälla  

Ledamot/Byggansvarig    Åke Jansson  Bergshamra 

Ledamot till den 1/6   Jakob Sjöström  Stockholm 

Ersättare   Karin Fälldin  Bandhagen 

Ersättare Elisabeth Karlsson Oaxen 

 

Utöver styrelsen har även Sten Planebo, Norrtälje, 

varit adjungerad som försäkringsansvarig och Melina 

Bergström adjungerad från Vi Unga. 
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Valberedning 

Sammankallande    Anders Karlsson  Solna       

Ledamot                                                                     Anna Ranebo                     Värmdö 

    

Revisorer 

Ordinarie, sammankallande    Clas Forsgren  Norrtälje 

Ordinarie    Kerstin Matsson  Lohärad 

Ersättare    Kerstin Andersson   Skepptuna 

Styrelsen har sammanträtt vid åtta tillfällen utöver det konstituerande sammanträdet. Av dessa möten har 

två hållits ute i en bygdegård, Ornö bygdegård i augusti samt Länna bygdegård i september. 

Slutord 

Distriktsstyrelsen tackar för det gånga verksamhetsåret och önskar den nya styrelsen och 

bygdegårdsföreningarna framgång i sitt arbete att utveckla verksamheten. 

 

Stockholm i mars 2017 

 

Bo Carlqvist    Monica Eriksson Åke Svensson  Doris Vesterlund  

Åke Jansson    Marianne Nord    


