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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2020 
 

 

 

Stockholms läns Bygdegårdsdistrikts styrelse avger följande 

berättelse för verksamhetsåret 2020. 

 
Kursdagar 

Ett flertal utbildningstillfällen har erbjudits under 2020. 

Hemsideskurs 26 januari med 16 föreningar, 26 deltagare. I 

oktober hölls två kvällar med introduktion för nya 

styrelseledamöter i föreningarna. Utbildningarna genomfördes 

digitalt via Zoom. Medverkan av ledamöter i distrikststyrelsen 

samt Sofia Ohlsson från förbundet. Träffarna samlade 21 deltagare 

från 13 föreningar. 

I novemer hölls två bygg och miljöträffar. En digiatalt och en 

fysisk i Länna bygdegård. På digitala träffen medverkade Göte 

Johansson, Halland samt BR:s nyanställda verksamhetsutvecklare 

för bygg och miljö Ulph Lundgren. På träffen i Länna medverkade 

kommunens landsbygdsansvarige Torkel Andersson. 

Utbildningarna samlade 26 deltagare från 13 föreningar. 

Bussresa 

Bussresan kunde inte genomföras i år p g a pandemin.  

Kommunträff 

Inga kommunträffar kunde genomföras under året. 

Kulturnätverksträffar 

En fysisk kulturnätverksträff hölls i Lidingö föreningsgård den 8 

mars med 24 deltagare från 14 föreningar. Vid träffen togs bl. a 

film, teater, och konst upp. Teater Tummeliten medverkade och 

presenterade olika föreställningar. 

En digital kulturnätverksträff hölls den 7 november med 15 

deltagare från 8 föreningar. Medverkan av Jörgen Bodner från 

Berättarnätverket. 
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Byggträff i Länna bygdegård 

 

 
Kulturnätverksträff i Lidingö Föreningsgård. 
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Medlemmar i distriktet 

En ny förening har anslutits under året; Hökarängen 

stadsdelsråd, Stockholms stad. Vid årets slut var 62 föreningar 

anslutna.  

Under året har 42 (42) föreningar, 70 procent, lämnat den 

stadgeenliga årsrapporten. Totalt har 7190 (6062) aktiviteter 

rapporterats 2019. Om de bygdegårdar som inte rapporterat haft 

liknande verksamhet betyder det att över 10 000 (8 000) aktiviteter 

har genomförts i bygdegårdar inom länet. 

Försäkringen – säker bygdegård 

Under året har ytterligare fyra föreningar genomgått utbildningen 

”Säker bygdegård” och får därmed en rabatt på sin premie. Det 

är Ornö bgf, Länna bgf, Edsbro bgf och Oaxens bgf 

Totalt i vårt distrikt har nu sju föreningar genomgått utbildningen.  

  

Förbundsstämman 

Förbundsstämman 2020 genomfördes digitalt den 30 – 31 maj. 

Stockholms läns distrikt representerades av Bo Carlqvist, Monica 

Eriksson och Elisabeth Karlsson som ombud.   

Distriktsstämman 

2020 års distriktsstämma, den 35:e efter bildandet av distriktet 

1984, hölls digitalt den 29 mars med 35 personer och 

representation från 21 föreningar. Till Årets bygdegårdsförening i 

distriktet utsågs Oaxens bygdegård. Rönneberga, Södertälje blev 

årets rapportör. Mötesordförande var  Ove Lundgren, SV 

Stockholms län. 
 

Arrangörsstöd 

För fjärde året i rad kunde vi erbjuda föreningarna ett 

arrangörsstöd. Under 2020 har 17 föreningar fått stöd till 50 

arrangemang, ett färre antal i år p g a pandemin. Vårt mål 

uppfylldes att ge stöd till tre nya föreningar.2020 hölls 20 

filmvisningar. Särskilt stöd gick även i år till Oaxens bygdegård 

som under tre veckor under sommaren visade förbundets 

utställning ”Vässa pennan” med bl. a bilder av EWK. 

Distriktsstämman genomfördes digitalt.  

 

 
Oaxens bgf blev årets bygdegårdsförening. 

De fick också motta det första miljödiplomet 

för sitt miljöarbete. Detta överlämnades dock 

först i augusti vid besök i bygdegården. 

Kerstin Holm, ordförande i Oaxen tar emot 

diplomet av Marianne Nord, miljöansvarig i 

distriktet. Flankeras av distriktsordförande 

Bo Carlqvist. 
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Barnteaterturné 

I samarbete med Riksteatern kunde vi under hösten genomföra en barnteaterturné med Teater Kung & 

Drottning och föreställningen Mirakelpojken. Föreställningen programlades i sex bygdegårdar. Två fick 

tyvärr ställas in p g a pandemin och flyttas fram till våren. Men fyra lyckade föreställningar 

genomfördes. 

Information och sociala medier 

Distriktet har en Facebooksida under namnet Stockholms läns bygdegårdsdistrikt. Via Facebook och 

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

våra föreningar och intressenter. På facebook hade vi vid årsskiftet 20/21 263 följare.  

Vår informationsfolder som presenterar vårt distrikt har spridits.  

Fyra pressmeddelanden har sänts ut under året.   

mars  Oaxen – Årets bygdegårdsförening 

maj  Debattartikel angående följderna av Pandemin ”Bygdegårdarna måste leva kvar – för den  

                      lokala utvecklingen, demokratin och kulturen 

oktober Om Kulturveckan – Fyll 1 400 bygdegårdar med kultur 

oktober Barnteater i Roslagens bygdegårdar 

Styrelseledamöterna har deltagit i kurser och konferenser:  

• Bo Carlqvist deltog på ordförandekonferens i januari. 

• Magnus Grundäng deltog på försäkringskonferens i mars. 

• 14 maj hölls en kick off för  olika verksamhetsområden .Monica Eriksson deltog på Ungdom, 

Marianne Nord på bygg och miljö och Elisabeth Karlsson på landsbygd. 

• Bo Carlqvist, Marianne Nord, Elisabeth Karlsson, Doris Vesterlund och Monica Eriksson deltog på 

bygg- miljö-landsbygds- kultur och ungdomskonferens i oktober. 

• 3 december deltog Elisabeth Karlsson och Monica Eriksson på Länsstyrelsens Partnerskapmöte. 

• 17 december deltog Monica Eriksson på Film i Stockholms digitala möte. 

 

Flerdistriktsträff 

Den 25 november inbjöd förbundet till en flerdistriktsträff då nästan hela styrelsen deltog. Vi bildar det  

s k Östra klustret tillsammans med Södermanland, Östergötland, Uppsala, Västmanland och Gävleborgs 

distrikt. Träffen innehöll bland annat erfarenhetsutbyte. 

 

Byggverksamheten 

Följande föreningar erhöll stöd från Boverket 2020: Grödinge Nya bygdegårdsförening Botkyrka 

kommun 16 125 kronor, Över-Enhörna Bygdegårdsförening Södertälje kommun 125 000 kronor och 

Björkö-Arholma Medborgarhusförening Norrtäljekommun 41 875 kronor.  

Inför 2021 har Jakobsbergs gård, Oaxen bygdegårdar ansökt om stöd. 
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Anslutna medlemsorganisationer 

Anslutna organisationer är: Centerkvinnorna i Stockholms stad och län, Studieförbundet Vuxenskolan 

Sthlms län, Vi Unga Stockholms län, Centerpartiet i Stockholms stad och län samt LRF.  

 

Medlemskap 

Distriktet har under året varit medlem i Studieförbundet Vuxenskolan Stockholms stad och län, 

Riksteatern Stockholms län, Hela Sverige ska leva, Stockholms län samt Ideell Kulturallians. 

 

Representation 

Distriktsstyrelsens ledamöter som har representerat Stockholms läns Bygdegårdsdistrikt:  

• Doris Vesterlund har representerat distriktet i styrelsen för Ideell Kulturallians (IKA). 

• Monica Eriksson har representerat distriktet i styrelsen för Riksteatern Stockholms län. 

• Monica Eriksson, valberedningen i Leader Stockholmsbygd. 

Vi har deltagit på Leader Stockholmsbygds årsmöte samt Stockholms länsbygdegårds årsmöte. 

Styrelse 

Distriktsordförande    Bo Carlqvist  Sollentuna 

Vice ordförande/ kontaktperson kultur Doris Vesterlund Hägersten 

Sekreterare/kontaktperson för hemsidor o ungdom Monica Eriksson Solna  

Kassör    Britt Engdahl Täby 

Kontaktperson bygg o miljö   Marianne Nord  Hägersten 

Ledamot/kontaktperson försäkring 

Ledamot      

 

Ersättare.   

Magnus Grundäng 

Åsa Starck 

Edsbro 

Bergshamra 

 

Ersättare/kontaktperson Landsbygdsfrågor 

Ersättare 

Elisabeth Karlsson 

Lars Nordstrand 

 

Södertälje/Oaxen 

Björkö Arholma 

 

   

Valberedning 

Sammankallande       Anders Karlsson  Solna  

Ledamot                                                                          Per Evert Staaf                 Kårsta Ekskogen 

 

Revisorer 

Ordinarie, sammankallande                                           Clas Forsgren  Norrtälje 

Ordinarie                          Raymond Svensson          Haninge 

   

Ersättare                           Anna Nordström               Södertälje     
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Sammanträden 

Styrelsen har sammanträtt vid 10 tillfällen utöver det konstituerande sammanträdet. De två första mötena 

hölls i Bygdegårdarnas Riksförbunds kontorslokaler på Stadshusgatan 6, Stockholm. Mötet i ausguti 

hölls utomhus vid Oaxens bygdegård, Oaxen. Övriga möten hölls digitalt via ZOOM 

 

Slutord 

Ett mycket märkligt år är avslutat. Ett år där många möten har fått ställas in i bygdeårdarna och distriktets 

olika möten fått ställas om till digital teknik. Genom förbundet har dock föreningarna kunnat få ett 

ekonomiskt stöd som för många varit mycket viktigt. Vi fortsätter vårt arbete att stötta och utveckla 

verksamheten i länets bygdegårdar. 

Stockholm i februari 2021 

 

Bo Carlqvist    Monica Eriksson Britt Engdahl              Doris Vesterlund  

Magnus Grundäng             Marianne Nord                  Åsa Starck  


