
 
BYGDEGÅRDSFÖRENINGEN RYDSGÅRDSHUS 

 

                                     INBJUDER TILL ÅRSMÖTE 

 

Du/Ni kallas härmed till årsmöte måndagen den 6 mars 2023 kl. 19.00 på Bygdegården 

Rydsgårdshus. 

 

Enligt Bygdegårdsföreningens stadgar har varje andelsägare med minst 1 andel 

á 100 kronor och som inte uteslutits eller begärt utträde, en röst. 
                         
Motioner och eventuell avsägelse skall vara Leif Olsson Hästskovägen 16   274 60 Rydsgård                               

leif.e.olsson@telia.com  tillhanda senast 2023-02-24. 

 
 

Styrelsen beslutade på mötet i januari 2023 att i samband med kallelsen till 

årsmötet vädja till andelsägarna om ett frivilligt bidrag till Bygdegårdsföreningen. 

Bidragen kommer att bli en förstärkning för att täcka föreningens rörliga 

kostnader under 2023. 

Bidraget kan vara stort eller litet och sättas in på Bankgiro 5933-3906 eller Swish 

123 312 6216. 

 

Verksamhetsberättelse finns på sidan 2. Övriga handlingar finns på plats. Efter mötet: 

 

 

RYDSGÅRDSMINNEN 
 

Viveca Kristiansen populära program där hon visar bilder och berättar om 

gamla Rydsgård.  

 
Föreningen bjuder på kaffe. 

 

 

Välkomna hälsar styrelsen. 

mailto:leif.e.olsson@telia.com


                                                                                         
BYGDEGÅRDSFÖRENINGEN RYDSGÅRDSHUS 

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR 2022. 
 

Bygdegårdsföreningens styrelse har haft 5 ordinarie protokollförda möten. Ordföranden har via mejl 

och brev informerat och rådfrågat styrelsemedlemmarna mellan de inplanerade styrelsemöten när 

behov har funnits. Årsmötet kunde detta år genomföras på sedvanligt sätt och ägde rum den 1 mars. 

 

Vid varje styrelsemöte behandlar vi även miljöfrågor. Vi har erhållit Miljödiplomen 1 och 2 från 

Bygdegårdarnas Riksförbund för vårt miljöarbete. Dessa diplom skall förnyas var 5:e år vilket hittills 

skett vid två tillfällen. Det är Rolf Övergaard som förtjänstfullt leder vårt miljöarbete.  

 

Vårt medlemslotteri fungerar väl och alla 200 lotterna är sålda. 4 deldragningar har ägt rum. 

Slutdragningen kommer att ske i samband med årsmötet. 

 

Vårt nya concept där vi, för att undvika trängsel, erbjuder två föreställningar samma dag och våra 

gäster får en plats i stora salen där man först äter och sedan ser på showen har blivit väl mottagit. 

Coronan har tvingat oss att hitta nya lösningar och detta har blivit riktigt bra.  

 

Söndagen den 3 april kl.13.00 och 17.30 gav ”The King & the Queen” Glenn Wish och Helene Persson 

två bejublade föreställningar. Glenn är duktig Elvistolkare och Helene dansbandssångerska med 

svensktoppsmeriter. Trots att vi inte annonserar i dagspressen var biljetterna i princip slutsålda. 

 

Den 6 november fick vi besök av Magnus Johansson, av många ansedd som Sveriges bäste 

trumpetare. Han uppträdde tillsammans med Debbie Louise som är en fantastisk sångerska.        

Även denna gång hade vi två föreställningar som var slutsålda. Våra artister fick stående ovationer.  

                                                                                                                                                                            

Vi har även arrangerat en föreställning för barn med familjer.”Ugglan Gugglans modiga visor” med 

Maria Eggeling, som också skrivit musiken, samt Karin Holmström som varit hos oss tidigare med 

barnföreställningar. Det var en medryckande trevlig föreställning med hög kvalité som uppskattades 

av publiken som dock kunde varit större. 

  

Vi och Tong Wang, konstprofessor boende i Rydsgård, har drivit ett konstprojekt där elever från 

Rydsgårdsskolan deltagit med att skapa och måla tavlor som sedan ställdes ut på Rydsgårdshus. 

  

Loppis och Prylmarknader brukar vi arrangera två gånger om året. 2022 arrangerade vi endast en 

och det var den 24 april. Denna var tyvärr inte så välbesökt som vi hade hoppats på. 

 

Marianne Callan, som driver restaurangen på ett förtjänstfullt sätt har haft ett magert år även om det 

har varit bättre än föregående. Tyvärr har hon sagt upp sig och vi söker nu hennes efterträdare.  

Capio har, liksom förra året, hyrt stora och lilla salen vid ett antal tillfällen för Covid vaccinering 

vilket fungerat alldeles utmärkt. Samhällsnyttan med Rydsgårdshus har återigen påvisats.  

  

Samarbetet med Stiftelsen Rydsgårdshus, som äger fastigheten, fungerar bra. 

 

Styrelsen riktar ett stort tack till alla som på ett eller annat sätt stöttat vår verksamhet. 

Eftersom vi inte får in årliga medlemsavgifter, vilket är vanligt i föreningar, är de frivilliga bidragen 

mycket välkomna. 

Rydsgård i januari 2023. 

Bygdegårdsföreningen Rydsgårdshus styrelse. 


