
PROTOKOLL   

                   

Ordinarie årsstämma med Östergötlands Bygdegårdsdistrikt. 

Tid: Söndag 10 april 2022. 

Plats: Hästholmens bygdegård 

Närvarande: 19 distriktsstämmoombud: Elisabeth Samuelsson Hästholmen,  Gunnel 

Kellander Hästholmen, Kristina Svensson Kaga, Birgitta Ringh Kaga, Jennie Hagman Kvarnvik-

Hannäs, Ingegerd Carlsson Kvarnvik-Hannäs, Mats Andersson Malexander, Lisa Landstrand 

Malexander, Helena Kärner Karlberg Rönö, Sölve Andersson Vikbiolandet, Klas Wigren 

Ydrefors, Leena Wärnehult Ö Husby, Peter Olén Ö Husby, Anders Bjärkse Ö Stenby-

Konungsund, Mats Andersson Ö Stenby-Konungsund, Ragnar Svensson Klockrike, Bo Öberg 

Fornåsa, Kerstin Nilsson Fornåsa, Andreas Larsson Värna-Grebo, .  

Distriktsstyrelseledamöter: 7 ledamöter: Rune Hallgren Ö Ed-Tryserum, Björn Kanebäck 

Värna-Grebo, Lars Nilsson Gryt, Camilla Linusson Hästholmen, Mona Hall Engelholm, Lolita 

Nilsson Rönö, Erik Andreasson Klockrike. 

Gäster: Anna Eriksson Vuxenskolan, Peter Jansson Östgötateatern, Hans Wincent TV 4-

Farmen och Jonny Ståhl Ödeshög kommun. 

Under stämman kunde deltagarna ta del av Camilla Linussons berättelse om Hästholmens 

bgf – navet i bygden – och årets bygdegårdsförening 2021. Peter Jansson informerade om 

teatern ”Fly me to the moon”. Hans Wincent kåserade om sitt uppdrag som mentor i TV 4:s 

Farmen. Anna Eriksson, SV informerade om kommande studieverksamhet. 

                     

§ 1. Distriktsstämmans öppnande 

Distriktsordföranden Lars Nilsson hälsade alla hjärtligt välkomna och förklarade 

distriktsstämman öppnad. 

§ 2. Val av stämmoordförande, v ordförande och sekreterare 

Beslutade stämman att välja Jonny Ståhl till stämmoordförande, att välja Björn Kanebäck till 

vice stämmoordförande, samt att utse Rune Hallgren till stämmans sekreterare efter 

distriktsstyrelsens anmälan. 

§ 3. Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare 
Beslutade stämman att utse Bo Öberg och Ingegerd Carlsson till protokolljusterare och 

rösträknare. 

§ 4. Fastställande av föredragningslistan 
Beslutade stämman att godkänna den förelagda föredragningslistan.  

§ 5. Fastställande av röstlängd 
Beslutade stämman att fastställa den närvarolista med 26 röstberättigade deltagare och 
använda denna som röstlängd då behov uppstår. 

 



§ 6. Godkännande av stämmans behöriga utlysande 
Redogjordes för att stämman utlysts genom meddelande i distriktets informationsblad två 
månader före och personliga kallelser till anmälda ombud, enligt stadgarna senast 12 dagar 
före stämman. Beslutade stämman att godkänna stämmans behöriga utlysande. 
 
§ 7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse 
Behandlades de förelagda handlingarna avseende verksamhetsberättelsen och 
resultaträkningen för det gångna verksamhetsåret. Lars Nilsson och Mona Hall föredrog 
kortfattat om verksamheten och ekonomin. Beslutade stämman att verksamhets- och 
ekonomiska berättelsen var tillräckligt redovisad i kallelsehandlingarna och beslutade att 
med godkännande lägga verksamhetsberättelsen och resultaträkningen till handlingarna. 
 
§ 8. Revisorernas berättelse 
Revisionsberättelsen lästes upp av revisorn Sölve Andersson. Revisorerna föreslår att balans- 
och resultaträkning fastställs och att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för 2021. Beslutade 
stämman att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. 
 
§ 9. Fastställande av balansräkningen 
Behandlades den förelagda balansräkningen per 2021-12-31. Beslutade stämman att föra 
årets resultat (16 164 kr) till balansräkningen och med godkännande lägga balansräkningen 
till handlingarna. 
 
§ 10. Frågan om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens ledamöter 
Beslutade stämman att bevilja distriktsstyrelsens ledamöter ansvarsfrihet för den tiden 
revisionen omfattat. 
 
§ 11. Fastställande av: 
a) Antal styrelseledamöter jämte ersättare 
Beslutade stämman efter valberedningens förslag, att fastställa antalet ledamöter till sju och 
antalet ersättare till två i distriktsstyrelsen. 
                      
b) Mandatperiod för dessa 
Beslutade stämman efter valberedningens förslag, att ordföranden väljs på ett år, samt att 
övriga ledamöter väljs på en mandatperiod om två år, varav hälften varje år. Ersättare väljs 
med en mandatperiod på ett år. 
 
c) Ersättning till styrelseledamöter m. fl. 
Beslutade stämman efter valberedningens förslag, att oförändrad ersättning ska utgå, d v s 
ordföranden, sekreteraren och kassören erhåller 990:-/år, övriga ledamöter, ersättare samt 
tjänstgörande revisorer och valberedningen erhåller 200:-/år, för av styrelsen valda 
kontaktpersoner tillkommer 500:-/år, dock att 990:-/år kan erhållas totalt, samt att samtliga 
funktionärer (styrelsen, valberedningen och revisorer) kan erhålla reseersättning med för 
närvarande 18:50/mil samt för direkta kostnader vid uppvisande av kvitton på gjorda utlägg. 
 
§ 12. Val av distriktsordförande 
Beslutade stämman att till distriktsordförande omvälja Lars Nilsson, Gryt med en 
mandatperiod om ett (1) år. 



 
§ 13. Val av övriga ledamöter i styrelsen jämte ersättare 
Beslutade stämman enligt valberedningens förslag, att till ledamot i styrelsen omvälja Björn 
Kanebäck och nyvälja Lolita Nilsson och Fredrika Roth med en mandatperiod om två (2) år, 
att nyvälja Klas Wigren med en mandatperiod på ett (1) år samt att till ersättare omvälja Erik 
Andreasson och nyvälja Leif Sjöberg med en mandatperiod på ett år (1). En ordinarieplats 
sätts vakant. Styrelsen fick i uppdrag av stämman att försöka fylla vakansen. 
 
§ 14. Anmälan av representanter från medlemsorganisationerna till distriktsstyrelsen 
Beslutade stämman att lämna punkten då inga anmälningar har inkommit.  
 
§ 15. Val av två revisorer jämte ersättare 
Beslutade stämman efter valberedningens förslag, att omvälja Lars-Olof Johansson och Sölve 
Andersson till ordinarie revisorer med en mandatperiod på ett (1) år, samt att till ersättare 
för dessa omvälja Göran Oscarsson och Göran Mofors med en mandatperiod på ett (1) år. 
 
§ 16. Val av tre ombud och ersättare till riksförbundets förbundsstämma 
Beslutade stämman att som ombud till förbundsstämman i Älmhult 3 – 5 juni välja Lars 
Nilsson, Björn Kanebäck och Lolita Nilsson och som ersättare välja Rune Hallgren, Fredrika 
Roth och Klas Wigren. 
 
§ 17. Fastställande av verksamhetsplan 
Lars Nilsson redogjorde för det förslag till verksamhetsplan för 2022 som styrelsen förelagt 
stämman. Utöver de beskrivna aktiviteterna lades till en punkt om bygdegårdarnas 
betydelse för krisberedskap. Beslutade stämman att godkänna den förelagda 
verksamhetsplanen. 
 
§ 18. Fastställande av budget och medlemsavgift 
a) Distriktets medlemsavgift för 2023 
Beslutade stämman att distriktets medlemsavgift för 2023 fastställs till oförändrat 200 kr/ 
bygdegårdsförening. 
                      
b) Budget för 2022 
Mona Hall redogjorde för det förelagda budgetförslaget för distriktet 2022 med ett planerat 
noll-resultat. Beslutade stämman att godkänna det förelagda budgetförslaget för 2022. 
 
§ 19. Val av valberedning inför 2022 års distriktsstämma 
Beslutade stämman att till valberedningsledamot omvälja Olov Karlberg inför 2023 års 
distriktsstämma. Uppdrogs till styrelsen att försöka hitta personer till de två vakanta 
platserna i valberedningen.  
 
§ 20. Behandling av förslag från styrelsen eller motion från medlem 
a) Förslag till motion 
Behandlades styrelsens förslag till förbundsstämmomotion ang. ”Ändring av § 11 i 
normalstadgan – kallelse till årsmöte för bygdegårdsföreningar”. Yrkandet är att kallelse till 
årsmöte ska ske genom personlig kallelse till varje medlem via brev/e-post senast 14 dagar 
före mötet. Stämman beslutade att bifalla och att motionen sänds till förbundsstämman. 



 
b) Anmälan om antagen policy för landsbygdsutvecklingsverksamhet 
Beslutades att stämman noterat anmälan. 
 
§ 21. Vid stämman väckta frågor 
Bgf i Boet har lagt ut en namnlista med krav till Myndigheten för Samhällsskydd och 
Beredskap att Vätterns vatten riskerar att försämras av en eventuell gruvbrytning vid Norra 
Kärr. 
 
§ 22. Stämmans avslutande 
Ordf. Lars Nilsson och v. ordf. Björn Kanebäck avtackade Mona Hall, Camilla Linusson, Lotta 
Nordlöf (ej närvarande) och Kristina Svensson med blommor. Hästholmens bgf tackades 
också med blommor för ett väl genomfört värdskap. 
 
Omvalde distriktsordföranden Lars Nilsson tackade för fortsatt visat förtroende samt 
framförde ett tack till alla ombuden och funktionärer för visat engagemang under stämman 
och för allt arbete som bgf i distriktet utför. Därefter förklarades 2022 års distriktsstämma 
avslutad. 
 
Vid protokollet:   Justerat: 
 
 
Rune Hallgren   Jonny Ståhl 
Sekreterare    Ordförande 
 
 
 
Bo Öberg    Ingegerd Carlsson 
Protokolljusterare   Protokolljusterare 
 
 

 

 

 


