
 

 
 

 

 

 

Å RSREDOVISNING 
GLOMMENS BYGDEGÅRD 

2018 

Glommens Bygdegårdsförening tog sitt nya namn 2015, tidigare hette vi Glommens 

samlingslokalsförening. Föreningen bildades år 2000 från att Svenska Västkustfiskarna Centralförbund 

skänkt fastigheten till föreningen. Föreningens huvudsakliga uppgift är att hyra ut lokalerna till möten för 

bygdens föreningar, bröllop och fester av olika slag. 
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Till vå rå medlemmår 

Föreningen 

Styrelsen såmördnår fö reningens lö pånde verksåmhet under å ret såmt hånterår köntåkter 

med myndigheter öch intressenter. 

Styrelsen har bestått av :     

Gö te Jöhånssön   Ordfö rånde 

Ånders Kårlssön   Kåssö r 

Håns-O rjån Nöhrstedt  Sekreteråre 

Ullå Kårlssön Böströ m  Styrelseledåmöt    

Bjö rn Nördströ m   Styrelseledåmöt 

Christer Cårlssön  Styrelseledåmöt 

Jenny Nörlen   Styrelseledårmöt 

Evå Wictör Olöfsön    Styrelseledåmöt, vice ördfö rånde 

Ansvarsområden: 

MEDLEMMÅR :   Ånders Kårlssön 

KULTUR  :   Håns-O rjån Nöhrstedt / Ullå Kårlssön Böströ m 

EKONOMI  :    Ånders Kårlssön 

INVÅ NDIG SKO TSEL:  Christer Cårlssön / Bjö rn Nördströ m 

INVÅ NDIG SKO TSEL (KO K): Ullå-Britt Cårlssön / Britt Jöhånssön 

UTVÅ NDIG SKO TSEL:  Christer Cårlssön / Bjö rn Nördströ m 

UTHYRNING:  Bjö rn Nördströ m    

UNGDOM:   Jenny Nörle n 

BRÅNDSKYDD  Gö te Jöhånssön 

MILJO    Gö te Jöhånssön 

HEMSIDÅN    Evå Wictör Olöfsön   

Sju prötököllfö rdå styrelsemö ten hår genömfö rts under å r 2018. 
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Finånsiellå hö jdpunkter 2018 

Inför 2018 hade styrelsen prognosticerat ett underskott på 67 000 kr på grund den 
planerade utvändiga ommålningen av fastigheten. Tack vare att uthyrningarna gått så bra 
beräknas nu underskottet till 15 000 kr istället. 
 
Medlemsavgifterna under 2018 gav 21 000 kr, något lägre än budgeterat.  
 
Kostnaden för el har ökat mer än förväntat.  
 
Fiberinstallationen dröjer eftersom leverantören fortfarande inte är i fas med tidigare 
beställningar.  
 
Föreningen har en pågående diskussiön med Fålkenbergs kömmun kring ”gåmlå” lån söm 
tagits upp innan föreningen bildades. Föreningen menar att dessa lån borde avskrivas, 
kommunens inställning hittills är att de ska läggas till de ränte- och amorteringsfria lån 
som föreningen har. Beloppen är inte större än att de kan hanteras inom befintlig 
balansräkning då vi har värderat fastigheten till just så mycket som de aktuella lånen är 
från kommunen och fastighetsvärderingen är i sammanhanget låg. 
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Verksåmhetsberå ttelse 2018 

Styrelsen har under det gångna året verkat för att bibehålla och förbättra driften av 
Glommens Bygdegård. Möten har hållits varannan månad samt täta mail/telefonkontakter i 
samband med olika aktiviteter till förmån för lokalen har genomförts. 
Cirka 200 medlemmar (inkl. företag) fanns i föreningen 2018.  
 
Aktiviteter 

I Kristi Himmelfärdshelgen, samtidigt som Konstrundan, var det konstutställning med tio 
lokala konstnärer. Tillströmningen av besökare var långt över förväntan, nästan 
åttahundra personer kom.  

Bygdegården har lånat en handfull tavlor av Riksförbundet, de pryder nu väggarna.  

Bygdegården har också generöst förärats med två fina tavlor. Den ena skänktes av Käte 
Laurent, känd Glommenkonstnär. Detta uppmärksammades vid ett evenemang då tavlan 
avtäcktes i närvaro av konstnären och besökare. Den andra tavlan skänktes av Sara 
Magnusson på Väddö. Hennes farfar Filip Pärson hade målat Jaens Severin, en fiskare som 
bodde i Breviken.  

Två större underhållningsevenemang anordnades av Bygdegårdsföreningen. Det ena var 
en viskväll med Susanne Alfvengren, det andra föreställningen ”De förskräckligå” fråmförd 
av Teater Halland. Båda evenemangen lockade mycket folk och var väldigt populära.  

Två tipspromenader anordnades, dels på Långfredagen, dels vid Julmarknaden. Vid det 
första tillfället var det mycket fint väder vilket lockade många att delta. Den andra skedde 
inomhus i Bygdegården, dit hela marknaden fick flytta på grund av vädret. 

Bygdegårdsföreningen arrangerade också årets föreningsmässa, där alla föreningar i 
Glommen bereddes tillfälle att presentera sig och sin verksamhet. Arrangemanget 
sammanföll med Fars Dag och ett osedvanligt obehagligt väder, så dessvärre var besökarna 
betydligt färre än vid samma tillfälle år 2017. 
 
Uthyrning  
 
Uthyrningen har under året slagit rekord! Det är många bidragande orsaker till detta, 
Glommen växer och genom det så är det fler som får upp ögonen för vår bygdegård.  
 
Skolombyggnaden har bidragit, dels genom veckovisa byggmöten och dels genom att 
gymnastik och yogaaktiviteter flyttat till bygdegården. Föreningslivet har varit aktivt med 
många årsmöten, men det har också varit litteraturfestivaler och konstutställningar. 
Valrörelsen och valet fyllde bygdegården vid ett antal tillfällen. Källaren har blivit en 
mycket populär lokal för barnkalas. 
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Ungdomsverksamhet 
 
Inga aktiviteter genomförda under året. 
 
Hemsidan 

Föreningen har fortsatt marknadsfört sig via hemsidan 

https://bygdegardarna.se/glommen/ och Facebook Glommens Bygdegård 

Hemsidan är en del i Bygdegårdarnas Riksförbunds hemsidesstruktur. Hösten 2018 
förändrade Riksförbundet denna struktur, vilket har skapat en mer standardiserad sida, 
vilket för närvarande försvårat användningen för Glommens Bygdegård. 
 
Glommens Bygdegårdsförening har dock haft den nya sidan på plats sedan i slutet av 
föregående år, men den har inte uppdaterats mer än vid större evenemang. 
 
Att GDPR (en EU-gemensam standard som i Sverige benämns Dataskyddsförordningen) 
infördes i maj minskar också möjligheten till att exempelvis lägga ut bilder från olika 
evenemang. 
 
In- och utvändig skötsel 
 
Sedvanligt löpande in- och utvändig skötsel har genomförts under året.  
 
Bygg/Försäkring 
 
Bygdegården målades om av Sandå Måleri AB under försommaren 2018, efter det att en 
omröstning om färgval skett på Facebook. Kostnaden uppgick till 130 000 kr inklusive 
moms.  
 
I folkmun är Glommen Bygdegård den vackraste bygdegården i Halland. Med denna 
målning har vi en bygdegård som säkert inte behövs målas på de närmaste 5-6 åren. 
 
Det övriga underhållet av fastigheten har utförts utan anmärkning. 
 
Under det gångna året har vi i Glommens Bygdegård inte behövt utnyttja vår 
fastighetsförsäkring. Bygdegårdsförsäkringen har skänkt en brandsläckare som placerats i 
Bygdegården. 
  

https://bygdegardarna.se/glommen/
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Balansrapport
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Resultåtråppört
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Budget 

INTÄKTER     

 Egen verksamhet 
  

   3110 Hyresintäkter lokalen 125 000,00 

   3111 Bastu 6 000,00 

   3120 Uthyrning av bord och stolar 2 000,00 

   3130 Poängpromenad, Lotteri m.m. 3 000,00 

   3131 Arrangemang 20 000,00 

   3137 De förskräckliga 2018 1 500,00 

 
S:a Egen verksamhet 157 500,00 

 
Drift av bygdegård 

  

   3900 Medlemsavgifter 24 000,00 

   3952 Fiberbidrag 10 000,00 

   3987 Kommunala bidrag 65 000,00 

   3988 Övriga bidrag 13 000,00 

 
S:a Drift av bygdegård 112 000,00 

S:a INTÄKTER 269 500,00 

VERKSAMHETENS KOSTNADER 
  

 
Egen verksamhet 

  

   4020 Varor och tjänster för arrangemang -15 000,00 

   4111 Städning för hyresgäster -8 000,00 

   4120 Medlemsavgifter för Glommens bygdegård -1 000,00 

 
S:a Egen verksamhet -24 000,00 

 
Drift av bygdegård 

  

   5120 El (FBG-bidrag) -65 000,00 

   5150 Lokaltillbehör egen fastighet -13 000,00 

   5170 Skötsel o uh fastighet (villkorat FBG-bidrag) -25 000,00 

   5173 Fiberanslutning -20 000,00 

   5190 Övr fastighetskostnader -9 000,00 

   5191 VA och sophämtning (FBG-bidrag) -11 000,00 

   5192 Sotning och ventilation (FBG-bidrag) -5 000,00 

   5411 Förbrukningsmaterial för driften -10 000,00 

   6110 Kontorsmaterial, porto, marknadsföring m.m. -10 000,00 

   6211 Telefoni , fast, mobil -5 000,00 

   6212 Bredband (FBG-bidrag) -10 000,00 

   6310 Företagsförsäkringar (FBG-bidrag) -12 000,00 

   6570 Bank och andra administrativa kostnader -4 000,00 

   6571 Ersättning till funktionärer -7 000,00 

 
S:a Drift av bygdegård -206 000,00 

S:a VERKSAMHETENS KOSTNADER -230 000,00 

ÖVER-/UNDERSKOTT FRÅN DEN LÖPANDE VERKSAM 39 500,00 

 

Kommentarer till budget 2019: 

Budgeten å r justeråd utifrå n trender frå n fö regå ende å r öch med å tgå rder (t.ex. 

fiberånslutningen) söm inte blev gjördå 2018. 
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Verksåmhetsplån 2019 

STORÅ ÅKTIVITETER  

Under 2019 plånerår Glömmens Bygdegård ått viså utställningen ”Vässå pennån” – en 

utställning med bland annat EWKs teckningar. 

Den 6 november 2018 skulle Ewert Karlsson, mer känd under pseudonymen EWK, ha fyllt 

100 år. Han var en internationellt erkänd satirtecknare, född och uppvuxen i Mogata 

socken, strax utanför Söderköping. ”Vässa pennan” är också en utställning som tar kampen 

för demokrati och yttrandefrihet och tar spjärn mot krafter som är däremot. Utställningen 

kommer att bestå av verk av EWK och flera samtida satirtecknare, utställningsmaterial och 

en miljö, allt packat och transporterat i en släpkärra. 

Medverkande satirtecknare/konstnärer: 

 EWK (Ewert Karlsson) 

 Max Gustafson 

 Sara Granér 

 Magnus Bard 

 Marja Nyberg 

UTBILDNING 

 Bråndskyddsutbildning 

 Utskå nkningstillstå nd 

 Hjå rt- öch lungrå ddning med hjå rtstårtåre 

ÅKTIVITET   

 Utö kåd ungdömsverksåmhet fö r Glömmens ungdömår. 

 Könstutstå llning 

 Underhå llning/teåter 

EN FRÅMÅ TBLICK 

Vå rå åktiviteter under 2019 kömmer i huvudsåk vårå uthyrning såmt skö tsel åv fåstigheten. 

I dettå ingå r blånd ånnåt ått bytå belysning i kå llåren öch ått så kerstå llå ö vergå ngen till 

LED-belysning i fåstigheten. 

Styrelsen 
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Fö rslåg till 

  

FÖREDRAGNINGSLISTA 2019 
1. Å rsmö tet ö ppnås 

2. Vål åv mö tesfunktiönå rer å) ördfö rånde 

b) ånmå lån åv styrelsens vål åv sekreteråre  

c) två  prötökölljusteråre 

3. Fåststå llånde åv fö redrågningslistå 

4. Fåststå llånde åv rö stlå ngd 

5. Gödkå nnånde åv kållelse 

6. Styrelsens verksåmhetsberå ttelse öch ekönömiskå berå ttelse det gå ngnå 
rå kenskåpså ret 

7. Revisörernås berå ttelse 

8. Frå gå öm fåststå llånde åv bålånsrå kning såmt dispösitiön åv resultåtet 

9. Frå gå öm ånsvårsfrihet fö r styrelsen 

10. Frå gå öm erså ttning fö r styrelseledåmö ter öch revisörer 

11. Fåststå llånde åv åntål styrelseledåmö ter jå mte erså ttåre såmt måndåtperiöd fö r desså 

12. Vål åv ördfö rånde 

13. Vål åv ö vrigå ledåmö ter i styrelsen jå mte erså ttåre 

14. Vål åv rå d/kömmitte er å) köntåktpersön fö r fåstighetsfrå gör  

b) kulturånsvårig/rå d 

c) ungdömsånsvårig  

15. Rå tt ått tecknå fö reningens firmå 

16. Vål åv revisörer jå mte erså ttåre 

17. Vål åv ömbud öch erså ttåre till bygdegå rdsdistriktets stå mmå (två  ömbud / fö rening) 

18. Vål åv ömbud till ö vrigå fö reningår 

19. Verksåmhetsplån fö r 2019 

20. Åvgifter öch stådgår å) regler öch belöpp fö r medlemsåvgift till fö reningen  

b) bekrå ftelse åv fö rrå å rsmö tets beslut öm stådgerevisiön 

21. Budget 2019 

22. Införmåtiön  å) prenumeråtiön på  tidningen Bygdegå rden 

b) införmåtiön öm digitålt Nyhetsbrev, BR:hemsidå, 
Medlemsnå tet (medlemsinfö) såmt egen hemsidå 

23. Behåndling åv inkömnå mötiöner/fö rslåg frå n medlemmår 

24. Vål åv vålberedning infö r å rsmö tet 2020 

25. Råppörter  å) Kulturrå d    

b) Bygg 

26. Vid stå mmån vå cktå frå gör 

27  Å rsmö tet åvslutås 

 


