
 

 

 

2021-03-19 

 

Till valda ombud i Västra Bygdegårdsdistriktets Bygdegårdsföreningar 

Med anledning av pågående Corona (covid19) och med hänsyn till ev. smittspridning har vi 

beslutat med förbundets godkännande att ställa in årets stämma i den fysiska form som är 

brukligt. Stämman kommer hålla ”Asynkront” dvs skriftlig form över 7 dagar.  

Alla handlingar ligger på distriktets hemsida under ”Aktiviteter” 

På föredragningslistan skall föreningens ombud godkänna/kommentera följande punkter: 

 

§ 6  Godkännande av kallelsen. Förslag till beslut: kallelsen godkännes.   

§ 7   Distriktets verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse. Förslag till beslut: att 

verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse godkänns. 

§ 8   Revisorernas berättelse. Förslag till beslut: att revisorernas berättelse godkänns. 

§ 9   Fråga om fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat. Förslag till 

beslut: att balansräkningen och disposition av årets resultat godkänns. 

§ 10 Fråga om ansvarsfrihet för distriktets ledamöter. Förslag till beslut: att ansvarsfrihet för 

distriktets ledamöter beviljas. 

§ 11 Beslut om 

a) Mandattid för distriktsstyrelsens ledamöter. Förslag att besluta: enligt valberedningens 

förslag. 

b) Antal ledamöter. Förslag att besluta: enligt valberedningens förslag. 

§ 12 Val av Distriktsordförande. Se valberedningens förslag. Förslag: att ordförande väljs enligt 

valberedningens förslag. 

§ 13  a)Val av övriga styrelseledamöter.  Se valberedningens förslag. Förslag att: övriga 

styrelseledamöter väljs enligt valberedningens förslag. 

          c) Ersättning till styrelseledamöter. Se valberedningen förslag. Förslag till beslut: att 

besluta enl. valberedningens förslag. 

 



 

 

§ 14 Val av revisorer jämte ersättare. Se valberedningens förslag.  Förslag att: revisorer och 

ersättare väljs enligt valberedningens förslag. 

§ 15 Verksamhetsplan för 2021. Förslag att: distriktets verksamhetsplan godkänns. 

§ 16 Fråga om distriktets avgifter för 2022. Se valberedningens förslag. Förslag att: stämman 

beslutar i enlighet med valberedningens förslag. 

§ 17 Budget 2021. Förslag att: distriktets budget godkännes. 

§ 19 Val av valberedning inför 2022 års distriktsstämma. 

         Nuvarande:  Ingela Nilsson Tossene, Marianne Ågren Steneby, 

         samt två vakanta platser. Förslag: att dessa väljs av stämman. 

 

Svar och förslag på dessa punkter vill vi ha senast 5 april, kommer det in motförslag kommer 

dessa att läggas ut på hemsidan och via e-post till föreningarna där också övriga medlemmar kan 

kommentera och rösta på olika förslag. De svar som kommer in till styrelsen utgör underlag till 

beslut i stämman. Avsaknad av inkommande svar räknas som bifall till de presenterade 

förslagen.  

Kommentarer/motförslag skall vara distriktet tillhanda senast  5 april för att sedan fastställas 11 

april.  

 

Förslag/kommentarer lämnas till: Christer Gyllander, christer@gyllan.se   

                                                               Inga-Lena Gustafzon, vastrabygdegardsdistriktet@gmail.com   

Protokoll skrivs ut som vanligt, man skriver att stämman skedde ”Asynkront” 

När allt som vi får hoppas lagt sig, kommer vi kalla till ett möte, där vi kommer lämna aktuell 

information samt utdela förtjänsttecknet Silvernålen. 

Har du/ni frågor hör av er till: Christer Gyllander, 070 328 09 64                     

                                                      Inga-Lena Gustafzon, 072 223 30 33 

 

Med vänliga hälsningar 

Västra Bygdegårdsdistriktet 

Christer Gyllander / Inga-Lena Gustafzon 
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