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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR  

 BLEKINGE BYGDEGÅRDSDISTRIKT ÅR 2021: 
 

Styrelsen har bestått av följande ledamöter: 

Ordförande, kontaktperson för hemsidan: Birger Svensson, Bräkne-Hoby 

vice ordförande: Tommy Kalmteg, Öljehult 

kassör, sekreterare, informationsansvarig: Karin Svensson, Norra Bygget 

övriga: Lars Karlsson, Bettamåla, Sonja Svensson, Nogersund och Åke Lilja, SV Blekinge 
 

Styrelsesuppleanter: 

Birgitta Månsson, Hasselstad, Ingemo Adolfsson, Lyckeby, Gunilla Garnborn, Ronneby (Leråkra) 

Jonatan Glader, Ronneby och Rosmari Nordgren, Hörvik 
 

Revisorer: Jan-Erik Ronneback, Backaryd och Tage Åkesson, Leråkra 

Revisorssuppleanter: Kerstin Mattisson, Åryd och Tomas Hansson, Kjettorp 

 

Följande är kontaktperson  

 för fastighetsfrågor: Jan-Olov Olsson, Hallabro 

 för försäkringsfrågor: Åke Lilja, Torhamn 

 för kultur: Tommy Kalmteg, Öljehult 

 för miljöfrågor: Åke Lilja, Torhamn 

 för ungdomsfrågor: Jonatan Glader, Ronneby 

 för landsbygdsfrågor: Åke Lilja, Torhamn 

 

Valberedning: Anders Petersson, Hattatorp sammankallande, Gösta Hansson, Kjettorp och 

    Lennart Lysell, Nogersund 
 

Pandemin covid-19: 

All verksamhet på både lokal- och nationell nivå har under året påverkats av covid-19. Folkhälsomyndighetens 

allmänna råd och föreskrifter för ideella föreningar samt regeringens beslut om max antal deltagare vid 

allmänna möten, offentliga och privata tillställningar för att minska smittspridningen har under första halvåret 

starkt begränsat möjligheterna till fysiska aktiviteter inom distriktet och i medlemmarnas bygdegårdar.  

Staten har anslagit ett ekonomiskt krisstöd till allmänna samlingslokaler. Bygdegårdarnas riksförbund 

skickade en gemensam ansökan till Boverket för alla medlemsföreningarna efter att man inhämtat erforderliga 

uppgifter från medlemmarna med hjälp av distriktet. 17 av våra 18 medlemmar sökte bidrag och 15 beviljades. 

 

Styrelsesammanträden: 

Distriktsstyrelsen har hållit ett coronaanpassat möte den 23 mars i Bräkne-Hoby Bygdegård och möten den 14 

sept. i Bräkne-Hoby bygdegård och 20 okt. i Hasselstads Bygdegård. 
 

Distriktsstämma - digital: 
Bygdegårdsdistriktet årsstämma i fick även i år genomföras digital i samarbete med SV Blekinge. Den 

genomfördes den 14 april med 25 deltagare från 11 medlemsföreningar, SV Blekinge och distriktet. 

Enligt stadgarna nödvändiga beslut avhandlades. 
 

Nationell träff: 

Förbundet arrangerade en nationell träff på Sånga-Säby den 12-14 nov. på temat ”Bygdegårdarna samlar 

Sverige – mötesplats för delaktighet och gemenskap”. Samtliga Blekinges medlemsföreningar inbjöds att 

deltaga. Birger Svensson, Tommy Kalmteg och Aina Svensson deltog från Blekinge. 

 

Regionalt verksamhetsbidrag från regionen: 

Bidraget ska användas till gemensamma utvecklingsfrågor, kompetensutveckling och publika aktiviteter. 

Under hösten erbjöds samtliga medlemsföreningar att söka bidrag till publika aktiviteter, max 5 000kr per 

förening. Kompetensutveckling har gjorts genom deltagande i riksförbundets digitala utbildningar med olika 

inriktningar. Riksförbundet har under hösten utbildat föreningsutvecklare. Blekinges föreningsutvecklare 

kommer framöver att genomföra en utbildningskväll för samtliga medlemsföreningar. 

Den 26 maj genomfördes ett digitalt möte med kulturenheten på Region Blekinge. 
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Kurser och konferenser: 

Under året har riksförbundet erbjudit funktionärer inom distriktet och medlemsföreningarna olika digitala 

utbildningar. Följande har haft deltagare från Blekinge: 

20 jan. träff för valberedningar även den 26 maj 

21 jan. Årsmöte i coronatider – arrangera ett årsmöte på distans,  

30-31 jan. konferens för distriktets ordförande och sekreterare med demokrati som huvudtema 

24 mars och 8 dec. möte Södra Klustret- erfarenhetsutbyte förbundet - 7 bygdegårdsdistrikt.  

4 maj distriktsstyrelse kick-off med inriktning mot områderna fastighet, kultur, landsbygd, ungdom, miljö 

20 maj Motivera ideella  23 maj riktade krisstödet 

2 juni distriktsstyrelseintroduktion 7 juni Återstart Bygdegård 

29 sept. konferens kontaktpersoner kultur 

 

Kultur: 

Riksteatern södra Sveriges  utbudsdag Expo Sceankonst genomfördes digital den 13 mars.  

Tommy Kalmteg deltog från distriktet. 

Medlemsföreningar har från riksförbundet kunnat söka återstartsbidrag till kulturarrangemang med 

yrkesverksamma kulturutövare 

Den 23-31 okt. genomfördes bygdegårdsrörelsens kultur- och demokrativecka. 

SV Blekinge: 

Bygdegårdsdistriktet är medlem i SV Blekinge, vilket även inkludera medlemskap för distriktets 18 

medlemsföreningar. Föreningarna kan få bidrag från SV till kulturarrangemang. 

 

Övrigt: 

I Länsbygderådet i Blekinge är Jan-Erik Ronneback, Backaryd och Tommy Kalmteg, Öljehult styrelseledamöter. 

Tommy Kalmteg, Öljehult är ledamot i styrelsen för Riksteatern Blekinge. 
 

Anslutna bygdegårdsföreningar i Blekinge: 

Pandemin har gjort att uthyrning av och egen verksamhet i bygdegården har varit nästan obefintlig under första 

halvåret men tog fart under hösten. 

Sammanställning över de BR-anslutna bygdegårdarnas användning 2021 (2020): 
 

 

Förening/Bygdegård: Antal uthyrningar: Egen verksamhet: Totalt: 

Backaryds Samhällsf./Reginalokalen (55) (10) (65) 

Belganets Samhällsf./Bräknegården (29) (10) (39) 

Bräkne-Hoby Bygdegårdsförening (42*) (3) (45*) 

Eringsboda Samhällsf./Byahus (18)  (21) (39) 

Hallabro Samhällsf./Hallagården (6) (7) (13) 

Hanö Bygdegårdsförening (2) (38) (40) 

Hörvik-Krokås Hembygdsförening (17) (84) (101) 

Leråkra Bygdegårdsförening (59) (4) (63) 

Lösens Hembygdsförening (10) (2) (12) 

Möljeryds Hembygdsförening (85*) (14) (99*) 

Nogersunds Hembygdsförening (44) (32) (76) 

Ringamåla BGF/Högaböke (23) (13) (36) 

Ronneby Sockens BGF/Hasselstad (57) (0) (57) 

Sibbamåla Hembygdsförening (365*)           (134) (499*) 

Sälleryd-Skrävle Intresseförening (45) (24) (69) 

Tjurkhults m.fl. byars byalagsförening (8) (2) (10) 

Törneryds Bygdegårdsförening ?(?) ?(?) ?(?) 

Öljehults Samhällsf./Björkehäll (20) (25) (45) 

Summa: (885) (423)  (1308) 

* inkl. fasta uthyrningsdagar  

Just. sign 
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