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Hallands bygdegårdsdistrikt Protokoll 
 
Distriktsstämma 
2020-04-23 
 
Plats: Digitalt via Zoom och Studieförbundet Vuxenskolans kontor i Kungsbacka, Varberg och Laholm. 
Tid:  19:00-21:45 
Närvarande: 38 personer varav 32 ombud från 23 bygdegårdsföreningar och en medlemsorganisation 
 
§ 1 Välkomstanförande och öppnande 

Distriktsordförande Lars Voss hälsar alla välkomna till 2020 års distriktsstämma och 
förklarar stämman för öppnad. 

 
§ 2 Val av stämmofunktionärer 

Valberedningen, genom Lars-Gunnar Tönnerheden, föredrar förslaget till stämmofunktionärer. 
Beslöts  
att till ordförande för stämman välja Stefan Bengtsson, Skällinge 
att till sekreterare för stämman utse Sven-Anders Svensson, Munkaskog. 
att jämte stämmoordförande till att justera dagens protokoll, välja Lena Lind och 

Sven Fritzson 
 
§ 3 Fastställande av föredragningslistan 

Beslöts  
att  fastställa styrelsens förslag till föredragningslista. 

 
§ 4 Fastställande av röstlängd 

Föreslogs att avprickad lista ligger till grund för röstlängden 
Beslöts  
att  bordlägga frågan om fastställande av röstlängd till en eventuell votering med 

rösträkning. 
 
§ 5 Godkännande av kallelsen 

Lars Voss redovisar att tid och plats för stämman meddelats via e-post i slutet av januari 
med påminnelse i februari. Stämman planerades för att vara i Hebergs bygdegård. På 
grund av pandemin Covid-19 genomförs stämman digitalt. Påminnelse till bygdegårds-
föreningarna skickades ut två månader före stämman. Personliga kallelser till föreningarnas 
ordförande och anmälda ombud skickades ut i början på april. Information om stämman har 
även funnits på hemsidan. 
Beslöts  
att  godkänna kallelsen till stämman. 

  
§ 6 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för 2019 

Styrelsens berättelse redogörs för. Kassören redovisar distriktets ekonomi. 
Beslöts  
att  med godkännande lägga redovisningarna till handlingarna. 

 
 
§ 7 Revisorernas berättelse 

Revisorernas berättelse rörande granskning av 2019 års verksamhet föredras av kassör 
Sven-Anders Svensson. Revisorerna tillstyrker att ansvarsfrihet beviljas. 
Beslöts 
att lägga revisionsberättelsen till handlingarna 

 
§ 8 Fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat 

Styrelsen föreslår att årets resultat förs i ny räkning. 
Beslöts  
att  fastställa balansräkningen till 462 933 kronor per 31december 2019.  
att  överföra 2019 års resultat i ny räkning. 
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§ 9  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
Beslöts 
att  bevilja styrelsen ansvarsfrihet för 2019 års verksamhet. 

 
§ 10  Beslut om reseersättning och andra ersättningar 

Valberedningens förslag till ersättningar för 2020 redovisas av Lars-Gunnar 
Tönnerheden, Tönnersjö, sammankallande i valberedningen. 
Beslöts 
att  reseersättning skall utgå med 1,85 k/km. Ingen ersättning utgår för medåkande. 

För tågresa utgår ersättning för resa i 2:a klass. 
 
att  kostnadsersättningen ska vara 200 kr per ianspråktagen dag, som utbetalas till 

deltagare i kurser och konferenser på distriktets uppdrag. Till förbundsstämmo-
ombuden utgår ingen kostnadsersättning, däremot betalar distriktet stämmo-
avgiften. 

 
§11  Antal styrelseledamöter och mandattid för distriktsstyrelsens ledamöter 

Valberedningen föreslår att mandattiden för distriktsstyrelsens ledamöter ska vara två år. 
Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av 9 ledamöter inklusive ordförande och 
inga ersättare. 
Beslöts 
att  fastställa mandattiden för ledamöter till 2 år. 
att  styrelsen ska bestå av 9 ledamöter inklusive ordförande. 

 
§ 12  Val av distriktsordförande 2020 

Lars-Gunnar Tönnerheden redogjorde för valberedningens arbete. Valberedningen 
föreslår Lars Voss, Tölö till ordförande. 
Beslöts 
att  enhälligt välja Lars Voss, Tölö till distriktsordförande för 2020. 

 
§ 13 a  Val av distriktsstyrelse 2020 

Valberedningens förslag till distriktsstyrelse föredras. Angelica Gustavsson, Laholm och 
Rebecca Ling, Tvååker har önskat att sluta i styrelsen. 
Beslöts  
att  som ordinarie ledamöter för 2 år välja:  
 Tommy Larsson, Ullared Omval   
 Heinrich Kaufmann, Fjärås Omval 
 Erik Karlsson, Torup Nyval 
 Vakant     
 
Kvarvarande i styrelsen valda 2019:  
 Seija Lundqvist, Hanhalsgården  omval 
 Britt Gustafsson, Lagagården  omval 
 
 Gunbritt Emilsson, Laholm omval  
 Tony Nilsson, Skällinge omval 
 
Representant utsedd av Studieförbundet Vuxenskolan 
 Sven-Anders Svensson, Munkaskog 
 

§13 b Val av ombud till övriga föreningar 
Föregående år utsågs Lars Voss, Seija Lundqvist och Britt Gustavsson som 
ombud till Studieförbundet Vuxenskolans avdelningsstämma 2021. År 2022 genomförs 
ingen stämma. 

 
§ 14 Rätt att teckna föreningens firma 

Föreslogs att ordförande och kassör tecknar firma var för sig. 
Beslöts 
att  utse ordförande och kassör till att teckna föreningens firma, var för sig.  
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§ 15  Val av 2 revisorer jämte suppleanter 
Valberedningen föredrar förslaget till revisorer och suppleanter. 
Beslöts 
att  som revisorer för 2020 utse: Benny Hansson, Sibbarp och Karin Åkesson, 

Långaryd 
att  som ersättare för 2020 utse: för Benny Hansson: Kerstin Börjesson, Veddige 

och för Karin Åkesson: Elisabeth Cerny, Stråvalla 
 
§16  Val av ombud och ersättare till riksförbundets stämma 2020 

Lars Voss informerar om att årets förbundsstämma kommer på grund av pandemin 
Covid-19 att genomföras digitalt. Halland representeras av 5 ombud. 
Valberedningens förslag till förbundsstämmoombud jämte ersättare föredras. 
Beslöts  
att  till ordinarie förbundsstämmoombud utse:  
 Lars Voss, Kungsbacka Ordförande 
 Britt Gustavsson, Laholm  (förslag från styrelsen) 
 Seija Lundqvist, Fjärås  (förslag från styrelsen) 
 Tommy Larsson, Ullared 
 Heinrich Kaufmann, Fjärås  
Ersättare är övriga styrelsen. 
 

§ 18  Redovisning av verksamhetsplan för 2020 
Lars Voss, Tölö redovisar styrelsens plan för distriktets verksamhet för 2020.  
Beslöts 
att  lägga redovisningen till handlingarna. 

 
§ 19a  Beslut angående medlemsavgiften för 2021 

Styrelsen föreslår att medlemsavgiften för 2021 ska vara oförändrad med 500 kr per 
ansluten förening. 
Beslöts  
att  fastställa medlemsavgiften för 2020 till 500 kr per varje ansluten förening. 

 
§ 19b  Beslut angående andelspris i distriktets konstklubb 2021 

Styrelsen föreslår att avgiften för distriktets konstklubb ska vara 150 kr per andel. 
Beslöts 
att  fastställa avgiften för konstklubben för 2021 till 150 kr per andel. 

 
§ 20 Budget för 2020 

Kassör Sven-Anders Svensson redovisar styrelsens förslag till budget. 
 Beslöts 

att  styrelsens förslag till budget noteras till protokollet. 
 
§ 21 Information 

Prenumeration på tidningen Bygdegården och information om digitalt nyhetsbrev. 
Lars Voss informerade om att distriktsstyrelsen betala prenumeration till de styrelse-
ledamöter som inte har den via sin förening. Det digitala nyhetsbrevet går ut till ordföranden 
i bygdegårdsföreningen, som sprider detta. Det kan också hämtas på hemsidan. 

 
§ 22  Motioner 
 Inga motioner har inkommit till årets stämma. 
 
§ 23  Val av valberedning inför 2021 års distriktsstämma 

Beslöts  
att  till valberedning inför 2021 års distriktsstämma välja:  
 Sven Fritzson, Tölö 
 Lars-Gunnar Tönnerheden, Tönnersjö 
 Kjell Henriksson, Lagagården 
 Kerstin Modiggård, Träslövsgården 
att  utse Lars-Gunnar Tönnerheden till sammankallande i valberedningen 
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§ 24  Rapporter 
a) Kulturrådet 

Britt Gustavsson och Seija Lundqvist från distriktets kulturgrupp lämnade rapport om 
verksamhet inom kulturområdet under det gångna året. Uppsättningen Tårtbagaren hann 
att genomföras innan alla restriktioner på grund av pandemin infördes.   
EWK utställningen har blivit flyttad framåt i tiden. Mycket osäkerhet råder vad gäller 
verksamhet under året.  
Teater Hallands satsning Kaledjodansen som skulle på turné i distriktet under hösten, är 
det mycket oklart om. Man avvaktar med besked.  
Distriktet söker arrangörsstöd hos Kultur i Halland tillsammans med Folkets Hus och 
Parker och Våra Gårdar.  
Kulturgruppen framför tack till alla som har genomfört arrangemang och hoppas att det 
ska kunna gå att fortsätta med detta efter pandemin. 

b) Miljöambassadör 
Tommy Larsson, distriktets miljöansvarige, gratulerade Tölö gården som fått miljödiplom 
och riktade en uppmaning till föreningarna att göra dessa. Halland ligger bra till när det 
gäller diplom i landet.  
Göte Johansson, Glommen, som förnärvarande arbetar för förbundet med 
fastighetsfrågor har gjort om miljödiplomen. Han önskar att intresset skulle vara större i 
Halland. 
  

c) Hemsidan 
Informerades om att kontakt är taget med Studieförbundet Vuxenskolans projekt  
Bygdegvårdarna för att hjälpa de föreningar som inte har uppdaterat sina hemsidor efter 
att den nya hemsidesplattformen infördes. Projektledaren Reine Johansson kommer att 
ordna med kontakterna. 

d) Bygg och försäkring 
Göte Johansson, Glommen, som är halvtidsanställd på förbundet för fastighetsfrågor, 
har gjort ett material för genomgång av sin fastighet. Det tar tre timmar och ger styrelsen 
ett bra underlag för att göra åtgärder. 
En mall är framtagen för att söka stöd för investeringar hos Boverket och förbättra 
kvalitén på ansökningarna. 80 ansökningar lämnades in i fjol och 60 av dem behövde 
kompletteras. 
På hemsidan finns information om hur man sköter sin fastighet och vilka möjligheter till 
finansiering som finns. 

e) KUD 
Göte Johansson, informerade även om projektet Kultur och Utbildning på Distans KUD. 
Verksamheten ligger förnärvarande på is. Ansöker om att få mer bidrag.  

f) Studieförbundet SV 
Reine Johansson berättade att det varit en informationsträff den 19 september på 
Katrineberg. Samverkan med sker med KUD och Bygdevårdarna. En sammanställning 
av frågor till Bygdegårdarna är på gång för att kartlägga vika behov som finns. Det 
kommer att läggas in information om bygdegårdar på kommunernas turistsidor. I övrigt 
ligger verksamheten inom SV lite på is och man försöker hitta vägar att ställa om. 

g) Konstlotteriet 
Lars Voss redogjorde för att årets konst är inhandlad i Kungsbacka kommun och man 
fått tag i fina konstverk. Utdelningen till vinnarna kommer att vara  i Grimetons 
bygdegård den 29 april.    
Beslöts 
att godkänna rapporterna. 

 
§ 25  Vid stämman väckta frågor 

Fråga ställdes om paragrafen med firmatecknare och om det ska vara en eller två i 
förening. Informerades om att det enligt stadgarna är ok med en. 
Togs upp en diskussion om förslaget till förändring av stadgarna som togs beslut om på 
förbundsstämman 2019. Informerades om att styrelsen håller på att anpassa dem till 
distriktet och tänker ta upp dem till nästa årsstämma.  
Beslöts  
att godkänna informationen. 
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§ 26  Stämman avslutas 

Ordförande Lars Voss tackade för förtroendet att få leda distriktet som ordförande. 
Mötesordförande Stefan Bengtsson tackades för väl genomförda förhandlingar. Lars 
fortsatte sedan med att avtacka de som avgått från styrelsen och konstaterade att det 
fungerat väl att hålla denna stämma digital. 
Därefter förklarade Lars stämman för avslutad. 
 

 
Varberg 2020-04-23 
 
 
 
Sven-Anders Svensson 
sekreterare 
 
 
 
Justeras: 
 
 
Stefan Bengtsson   Lena Lind   Sven Fritzson 
ordförande 


