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Verksamhetsberättelse Rödöns Bygdegårdsförening 2021

Under 2021 har pandemin präglat året med osäkerhet inför de restriktioner som fanns
och hur länge de skulle gälla vilket ledde till stundtals få bokningar. Vi hade medvind i
september när Veteranbilsklubben hade sin avslutning för säsongen samma dag som
restriktionerna hävdes. Det gav ett välkommet tillskott i kassan och det var välbesökt
evenemang. Andra evenemang som vi planerade för, men som inte kunde genomföras,
var Valborgsfirande, Midsommarfirande samt en byafest tillsammans med Rödöns
sportklubb och Rödöns byalag.

Snöröjning och sandning har skötts av Larserud och det har de gjort utan ersättning
vilket styrelsen är mycket tacksamma för, speciellt under pågående pandemi då det har
varit få bokningar med inkomstbortfall som följd. Stort tack Christer och Magnus!

Styrelsen bestod under 2021 av Jimmy Turunen, ordförande, Joakim Ihrén, vice
ordförande, Jenny Matiasson, kassör, Mia Turunen, sekreterare, Linda Edholm,
Andreas Isvén och Rickard Eliasson. Det har genomförts 3 protokollförda
styrelsemöten och föreningen har haft cirka 90 medlemmar under året. Styrelsen har,
förutom styrelseuppdraget, skött om gräsklippning och sophämtning samt skött
vårstädningen på egen hand då rådande omständigheter inte tillät oss att bjuda in våra
medlemmar.

I styrelsens uppdrag ingår även att hantera uthyrningen med visning av lokaler
samt administrera bokningssystem och fakturering, sköta bokföring, administration
samt att sköta enklare underhåll och allt detta på ideell basis.

Vi vill även rikta ett stort tack till våra medlemmar under det gångna året, ert
medlemskap är en viktig bas i vår ekonomi och vår förening är ju till för er
medlemmar. Det har firats bröllop, dop och födelsedagar och vi är tacksamma för att
ni har nyttjat våra lokaler. Ni medlemmar är en kraft att räkna med när det har behövs
bakas inför evenemang, när behov av parkeringsvakter har uppstått och
serveringspersonal behövs för att ge god service vid evenemang.

Nu ser vi i styrelsen fram emot ett 2022 med fler evenemang, fler medlemmar och nya
friska tag.
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