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Verksamhetsberättelse 
Styrelsen inom Östergötlands Bygdegårdsdistrikt får härmed avge följande 

årsberättelse för sitt sextioåttonde (68) verksamhetsår, omfattande tiden 1 januari till 

och med 31 december år 2021. 

 

Styrelsen 
Styrelsen inom bygdegårdsdistriktet under 2021 har bestått av: Lars Nilsson, Gryt 

(ordf), Björn Kanebäck, Värna, (v ordf), Rune Hallgren, Valdemarsvik (sekreterare), 

Mona Hall, Linköping (kassör), samt ledamöterna Camilla Linusson, Hästholmen och Lotta 

Nordlöf, Kaga. En ordinarie ledamotsplats har varit vakant under året. 

Ersättare har varit: Lolita Nilsson, Rönö och Erik Andreasson, Klockrike. 

 

Styrelsen har inom sig fördelat uppdragen när det gäller att vara kontaktpersoner eller 

sidekicks för Fastighets-, Försäkrings-, Miljö-, Kultur-, Ungdoms-,  och Landsbygds-

utvecklingsfrågor. 

 

Samtliga ledamöter har varit kallade till samtliga styrelsemöten och har därmed kunnat 

vara med eller tagit del av all dokumentation före, under och efter de sammanträden 

som hållits.  

 

Styrelsen har haft 8 protokollförda sammanträden under det gångna året, nämligen den 

6/1, 10/3, 11/4 (konstituerande möte), 18/5, 23/6, 23/8, 6/10 och 24/11. De flesta 

möten har i huvudsak hållits digitalt (6) , men övriga 2 i olika bygdegårdar i länet, där 

information inhämtats och getts till lokala representanter. 

 

Revisorer och revisorssuppleanter 
Ordinarie revisorer har varit: Lars-Olof Johansson, och Sölve Andersson, båda från 

Vikbolandet. 

Som revisorsersättare har Göran Oscarsson, Östra Husby och Göran Mofors, Rönö 

fungerat. 

 

Valberedning 
Valberedningen har bestått av: Kristina Svensson, Kaga (sammankallande) och Olov 

Karlberg, Rönö. 

 

Corona, Covid-19, Deltavirus, Omikron, vaccinationer och pandemi 
Verksamheten under 2021 har verkligen varit annorlunda. Med anledning av den pandemi 

vi drabbades av i början av mars 2020 så har hela landet och dess verksamheter varit 

föremål för uppmaningar och restriktioner. Under den största delen av året har inte 

normal bygdegårdsverksamhet gått att genomföra. Vi har alla också fått lära oss nya 

begrepp och namn på mutationer av det ursprungliga viruset. I nuläget är de flesta 

vuxna i Sverige vaccinerade och restriktionerna kommer att lämnas.  

Sammantaget har detta inneburit att så gott som all uthyrningsverksamhet samt 

möjligheterna att anordna egna aktiviteter för såväl de lokala bygdegårdsföreningarna 

som bygdegårdsdistriktet har omöjliggjorts. Trots detta har ett flertal föreningar  

anordnat coronasäkra aktiviteter och inriktat sig på upprustning av sina fastigheter. Vi 

vill kunna möta en framtid efter pandemin så starka som möjligt.   
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Med anledning av hur vår organisation drabbats av pandemin har bygdegårdsdistriktet 

agerat inom en rad områden. Dels har vi medverkat i en tidningsartikel där vi erbjudit 

Region Östergötland att använda våra bygdegårdar för vaccination av allmänheten. Dels 

har vi medverkat till att de flesta av distriktets bygdegårdar har sökt de krisstöds-

medel som funnits tillgängliga såväl lokalt, regionalt som nationellt. Totalt ca 1,3 

miljoner till ett drygt 30-tal bygdegårdsföreningar erhölls nationellt från Kultur-

departementet via Boverket. Dessa medel motsvarade ca 21% av föreningarnas 

kostnader. 

 

Distriktsstämman 2021           
Söndagen den 11 april genomfördes 2021 års distriktsstämma för andra gången i digital 

form. Stämman genomfördes i verktyget Zoom, ett webbaserat program som distriktet 

har införskaffat abonnemang på.   

Ett 30-tal röstberättigade ombud och övriga gäster hälsades välkomna och fick under 

dagen ta del av tre olika kulturinslag. Spoken Word-poetisk scenkonst av tre lokala 

poeter, ett smakprov på teatern om Ellen Key, ”Med tapper hand”, och musikern David 

Wingren med egenskriven låt. Därutöver hölls de stadgeenliga förhandlingarna. Förutom 

beslut om förra årets verksamhet och ekonomi, innevarande årets motsvarigheter samt 

val av styrelse och övriga funktionärer kan nämnas att ett samarbetsavtal med 

ungdomsorganisationen Sverok godkändes. 

 

Avslutningsvis anmäldes att de avgående styrelseledamöterna Helen Jerrebrant och 

Magnus Arnoldson tilldelats silvernålen och att Lisbet Paulsson, Tove Arnell och Helén 

Johnson avtackats med blommor. 

  

Fastighet – Försäkring – Miljö 
Under året har några få av distriktets bygdegårdsföreningar ansökt om och beviljats 

Fastighetsbidrag om 2.000 kr vardera. Vidare har ett stort arbete lagts ned på att 

uppmana föreningarna genomföra studien ”Säker Föreningsgård”, som leder till en 

certifiering av bygdegården. Denna innebär också att föreningen får en engångsrabatt 

om 20% på försäkringspremien samt en självriskcheck om 9.400 kr som gäller under 3 

år. Idag redovisar distriktet att 11 bygdegårdsföreningar klarat certifieringen. 

 

Distriktet har vidare arbetat med att uppmana föreningarna att skaffa de miljö-/håll-

barhetsdiplom som kan erhållas efter det att redovisning skickats till riksförbundet på 

genomfört miljöarbete. Idag redovisar distriktet att 8 bygdegårdsföreningar har 

diplom. 

 

Besök har gjorts hos enskilda bygdegårdsföreningar för att ge råd och tips vid 

planering av renoveringar eller ombyggnation. 

  

Landsbygdsutveckling 
Distriktet har varit aktiva i länets två LLU-områden Folkungaland och Kustlandet, där 

bygdegårdsdistriktet är medlemmar. Flera små projekt är genomförda med stöd av 

dessa instanser. Arbetet idag är främst inriktat på att delta i diskussioner kring de 

strategier som ska gälla under den nya programperioden från 2023-2027. Distriktet har 

varit representerat vid de årsmöten som hållits inom LLU-områdena. 

Distriktsstyrelsen har beviljat bidrag till en bygdegårdsförening för uppsättande av 

vägskylt och beslutat att anta en policy för verksamhet kring Landsbygdsutveckling. 
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Kultur 

Årets verksamhet har präglats av coronapandemin, att stödja och uppmuntra 

föreningarna till att ”att inte ställa in utan att ställa om!”. I samband med detta har vi 

kontaktat föreningarna och uppmanat dem att söka det från Kulturrådet beviljade och 

genom riksförbundet administrerade Återstartbidraget. Fyra av distriktets föreningar 

har ansökt och erhållit detta bidrag. 

 

Under det gångna året har distriktet lämnat arrangörsbidrag för genomförda teater- 

och kulturarrangemang i bygdegårdsföreningarna. Under hösten genomfördes teatern 

”Med tapper hand” med Teater Svea i fem östgötska bygdegårdar. Vi valde att lyfta 

just denna föreställning med anledning av Demokratiåret och att det var hundra år 

sedan kvinnor fick rösta för första gången. 

 

Satirkonstutställningen ”Vässa pennan” kom till Östergötland och visades i tre av våra 

bygdegårdar, en uppskattad utställning om yttrandefrihet och demokrati, också 

passande under det historiska året. Alla tre föreningar vittnar om att utställningen var 

välbesökt och uppskattad. 

 

Vi har under året arbetat vidare med projektet ”Kultur och demokrati i samverkan” och 

bland annat skapat ett regionalt SamSam. Syftet med projektet är att etablera en 

regional samarbetskommitté mellan bygdegårdsdistriktet och dess motsvarigheter inom 

Folkets Hus och Parker samt Våra Gårdar, hitta en metod för samverkan utifrån 

gemensamma behov som arrangör, stärka vår uppgift att vara en del av den kulturella 

infrastrukturen samt fortsatt vara en resurs och utgöra navet för demokrati på de 

orter vi är verksamma. Projektet stöds av Region Östergötland och genomförs under 

2021-2022. 

 

Vid slutet av året gick vi ut med ett erbjudande om att bjuda våra föreningar på gratis 

filmvisning. En förening valde att visa film. 

 

Distriktet har medverkat i riksförbundets kulturkonferens med tema ”Hur återstartar 

vi kulturen?”. Distriktet har vidare varit representerat vid Riksteatern och 

Bygdegårdarnas Riksförbunds Mellansveriges digitala utbudsdag den 7 februari med ett 

uppföljande repertoarsamtal arrangerat av Riksteatern Östergötland, för att fastställa 

hur varje distrikt skulle jobba vidare med sin kulturplan.  

Distriktet har vidare varit representerat vid årsmöten med Riksteatern Östergötland 

samt Valdemarsviks Teaterförening och deltagit på ett flertal möten och konferenser 

med regionen angående Överenskommelsen. Dessutom har vi deltagit på förberedande 

möten angående en samverkan kring genomförandet av 2-3 föreställningar av teatern 

”Landsbygdsupproret” under hösten 2022. 

 

Till sist vill bygdegårdsdistriktet be att få gratulera Hästholmens bygdegårdsförening 

som tilldelats priset ”Årets Bygdegårdsförening” inom Bygdegårdarnas Riksförbund. 
Motiveringen löd: Hästholmens bygdegård och byalag är navet i bygden. Bygdegården är en rik 

mötesplats med ett blomstrande kulturliv. Föreningen är kraften som för bygdens talan och 

skapar dialog mellan medborgare och politiker. När coronapandemin lamslog stora delar av det 

svenska föreningslivet ställde Hästholmens bygdegård och byalag inte in utan om. Fram växte 

byalagshjälp, rekoring och ploggning. Så formas ett i alla dimensioner hållbart samhälle. Nu 

har bygdegården öppnat sin breda verksamhet igen, till glädje för människor i alla åldrar”. 
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Information – Marknadsföring 
Distriktsstyrelsen har under det gångna året fortsatt satsat på en upprustning av den 

digitala tekniken. Under året har ett abonnemang av det digitala verktyget Zoom 

införskaffats, vilket medför att möten och konferenser kan hållas då fysiska möten ej 

är det mest lämpliga. Alla viktigare handlingar finns nu på distriktets hemsida och denna 

har också fått en aktivitetskalender. 

Under året har distriktsstyrelsen antagit en policy för personuppgiftshanteringen samt 

gjort en översyn av prenumerationerna av vår tidning ”Bygdegården”. 

Den nya egna e-postadressen samt vår egna Facebook-grupp arbetas sakta men säkert 

in i vår verksamhet. 

 

Ungdom 
Distriktet har genomfört en enkätundersökning kring de lokala bygdegårdsföre-

ningarnas barn- och ungdomsverksamhet. Ca hälften av distriktets föreningar deltog och 

svaren ska nu ligga till grund för en fortsatt satsning av föryngrings- och förnyelse-

arbetet inom distriktet. 

 

Övrig egen verksamhet 
Distriktet har deltagit på samtliga centrala konferenser och regionala möten inom Östra 

Klustret som anordnats av Bygdegårdarnas Riksförbund. 

 

Bygdegårdsdistriktet har lämnat remissvar på riksförbundets förslag till långsiktiga mål 

2023-2026. 

 

Ett arbete kring föreningsutveckling och ledarskap genomfördes av Klas Wigren, 

Ydrefors bygdegårdsförening, under hösten 2021. Han har deltagit på den av 

riksförbundet hållna utbildningen samt kontaktat ett antal av distriktets föreningar för 

att bistå med råd och information. Uppföljning av påbörjat arbete sker under 2022. 

 

Vidare har distriktet varit representerat vid Studieförbundet Vuxenskolans årsmöte. 

Dessutom har distriktet varit Aspöja bygdegårdsförening och Aspöja byalag behjälplig 

med genomförandet av sina årsmöten där nya stadgor och lokalt samverkansarbete stod 

i centrum. 

 

Vid den första Nationella träffen som hölls av riksförbundet i november på Sånga Säby 

kurs- och konferensgård var distriktet representerade med flera deltagare. Nationell 

träff anordnas de år då förbundsstämma ej hålls. 

 

Under en stor del av året har distriktet genomfört webforumet ”Bytorget”. Till detta 

forum har alla medlemsföreningar, dess styrelser och medlemmar varit inbjudna att 

delta för att diskutera konsekvenserna av pandemin, förslag till utveckling av våra olika 

verksamhetsområden, ställa frågor och dela med sig av egna erfarenheter inom bygde-

gårdsverksamhet. 
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Medlemmar 
Under det gångna verksamhetsåret har 39 lokala bygdegårdsföreningar, i samtliga 13 

kommuner inom länet, varit registrerade. Detta är en minskning med 1 medlem jämfört 

med förra verksamhetsåret då Krokeks bygdegårdsförening övergått till att vara en 

renodlad hembygdsförening och inte vara anslutna till två riksorganisationer. 

 

Ekonomi 
Distriktet har även under verksamhetsåret 2021 redovisat ett överskott, detta trots 

att budgeten tillät ett underskott. Anledningen i första hand är pandemin som 

omöjliggjort de kulturarrangemang som varit planerade samt att medlemsföreningarna 

inte har sökt de medel som funnits.  

 

Beträffande distriktets ekonomi och ekonomiska förvaltning ber vi att få hänvisa till de 

separata redovisningar som lämnats i form av bokslut med resultat- och balansräkningar, 

revisionsberättelse samt förslag till budget för 2022. 

 

Slutord 
Styrelsen vill slutligen framföra ett stort och varmt tack till Bygdegårdarnas 

Riksförbund, Region Östergötland, studieförbundet Vuxenskolan, försäkringskansliet 

och alla andra samarbetsorganisationer samt alla enskilda personer för värdefullt stöd 

och insatser för att genomföra verksamheten det gångna året. 

 

 

Gryt i februari 2022 

 

Östergötlands Bygdegårdsdistrikt 

Styrelsen 

 

 

 

 

 

Björn Kanebäck  Rune Hallgren Mona Hall 

 

 

 

 

Camilla Linusson  Lotta Nordlöf Lars Nilsson 

 

 

 


