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Verksamhetsberättelse för 2021
2021 blev återigen ett annorlunda år i och med pandemin. De flesta aktiviteter under våren har reducerats
och genomförts med restriktioner men framåt hösten startade träningsgrupper igen med begränsat
deltagarantal.
Valborgselden kunde inte tändas i år heller då gropen fortfarande användes som upplag för timmer från
Naturreservatet. Antalet uthyrningar har decimerats till ett fåtal.
Föreningens ekonomi ser bra ut så vi hoppas på större aktivitet och utveckling av vår verksamhet under
2022.
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Carin Wredlert har haft hand om föreningens hemsida på webben, samt föreningens grupp i Facebook.
Utöver det konstituerande sammanträdet har styrelsen haft åtta protokollförda sammanträden. Den tidigare
styrelsen sammanträdde en gång i januari.
Föreningen har bytt mailadress till info@helgaröbygdegård.se
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Medlemmar
En medlemsvärvningskampanj genomfördes i början av året med lappar i brevlådor och affischering. Blev
ett lyckat resultat då vi ökade medlemsavgifterna med 39 % från föregående år.
75 medlemmar har betalat årsavgiften för 2021, att jämföras med 54 år 2020 och 62 år 2019.
Föreningens sociala aktiviteter
Det traditionella Valborgsfirandet i Bygdegården fick återigen ställas in dels pga. pandemin dels för att det
fortfarande lagras timmer i gropen.
Kläppdagen genomfördes den 31 juli med ett begränsat antal deltagare. Det blev en liten tipsrunda men
grillningen ställdes in.
Den 26 november genomfördes en konsert med FJK kombinerat med soppkök, med stöd av kulturbidrag
från Riksförbundet. 52 personer var anmälda och det blev mycket uppskattat.
Den planerade jubileumsfesten för att fira att Bygdegården fyller 70 år 2021 har fått skjutas upp pga
restriktionerna maa pandemin. Planeras nu att genomföras under 2022.
Styrelsen har följt Länsstyrelsens arbete med Naturreservatet. De vill avvakta tills allt är helt klart och man
siktar på att göra något tillsammans med oss under hösten (förutsatt att allt går enligt planen) för att kunna
genomföra en invigningsaktivitet. Röjningsarbetet har blivit fördröjt.
Vi var medarrangör till en information till seniorer angående bedrägerier och brandskydd som genomfördes
i Fogdö Bygdegård.
Regelbundna aktiviteter
Under våren genomfördes träning i begränsade grupper i enlighet med gällande regelverk vad det gäller
Helgarö gympa, tabata och yoga.
Grupperna som träffas för Helgarö gympa och tabata har återupptagit sin verksamhet under hösten.
Yogan, Supergympan och bordtennisen har lagt ner sin verksamhet.
Uthyrning
Med anledning av pandemin har uthyrningen varit minimal utöver de regelbundna aktiviteterna.
Liljankören återupptog sin verksamhet under hösten och flyttade då sina körövningar till Bygdegården från
Fogdö Sockenstuga.
Ekonomi
Pandemin Covid 19 fortsatte under 2021 men restriktioner lättade under en period och vi kunde arrangera ett
evenemang som inbringade en vinst på ca 4 000kr. Vi fick också bygdegården uthyrd till bla dop och
gympaklasser.
Vi sökte aktivt bidrag, vi tackar Rekarnestiftelsen, Chrisma EKG-detaljisterna och privata gåvogivare, för
att kunna köpa en hjärtstartare som nu sitter på plats utanför bygdegården.
Behovet av att slipa golvet var stort så efter att vi fått krisstöd från Riksförbundet genomfördes en slipning
under december med mycket gott resultat.
Trots pandemin så har vi en stark kassa och lånet är nedamorterat till 31 000kr. Vi har fasta gympaklasser
flera dagar i veckan.
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Fastigheten
Styrelsen genomförde en städdag i maj runt Bygdegården då det röjdes sly. Två bord med inbyggda bänkar
har införskaffats och invigdes. Två stora krukor med sommarblommor är planterade.
En hjärtstartare har inköpts och sitter på väggen till vänster om ytterdörren utanför Bygdegården.
Information har skickats ut via mail till alla medlemmar och aviserats på FB och webben.
Golvet i stora salen och på scenen har renoverats, slipats och oljats in. Skedde i december.
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