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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2022 
 
Styrelsen för Sjuhärads Bygdegårdsdistrikt avger följande berättelse för verksamheten 2022. Styrelsen har under året 
haft åtta styrelsemöten utöver årsstämman och konstituerade möte. Det har varit alternerande mellan fysiska möten, 
i Rångedala, samt digitala. Medlemsantalet vid årsskiftet var 53 föreningar.  
 
STYRELSE  
Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter valda av stämman 
Ellinor Åhs, Hyssna, ordförande 
Oscar Abrahamsson, Fotskäl, vice ordförande 
Ulla Lennartsson, Skölvene,  
Siv Eriksson, Gesebol, kassör 
Thure Andersson, Grönahög 
Susanne Pohl Lilja, Örsås, sekreterare 
Marita Johansson, Eggvena 
Ingvor Carlander, Årås 
Ulla Bengtsson, Ambjörnarp 
Peter Persson, Sätila 
 
ANSVARSOMRÅDEN - KONTAKTANSVARIGA  
Kultur  Ingvor Carlander, Årås 
Försäkring  Ulla Lennartsson, Skölvene 
Fastighet och miljö Thure Andersson, Grönahög 
Ungdomar  Susanne Pohl Lilja, Örsås 
Sociala medier Oscar Abrahamsson, Fotskäl 
REVISORER 
Ordinarie  Sassi Wemmer, Hultafors  

Henry Persson, Bredared  
Ersättare  Anna Lindblom, Hultafors 
  Lars Eriksson, Sätila 
VALBEREDNING 
Sammankallande Yngve Hinkelsdal, Mossebo 
ordinarie ledamöter Rune Johansson, Eggvena 
  Solveig Torkelsson, Sätila 
 
REPRESENTATION 
Riksförbundets höll årsstämma under 2022 i Älmhult. Sjuhärad representerades av Oscar Abrahamsson, Ingvor 
Carlander, Thure Andersson och Ellinor Åhs. 
 
DISTRIKTSSTÄMMA 
Distriktsstämman hölls på Årås kvarn den 10 april och Mikael Larsson var ordförande för stämman.  
40 personer från 19 föreningar var representerade. 
Silvernålar delades till Ingvar Johansson från Skölvene och Gösta Isaksson från Årås. Tavlan donerades av Ulricehamns 
Sparbank och vanns av Rångedala bygdegårdsförening. 
 
EKONOMI 
Resultaträkningen för 2022 visar ett överskott på 29,929,31 kr. Överskottet beror på att planerade föreläsningar 
och sammankomster inte kunnat genomföras pga för få deltagare anmält sig. 
 
Fortsättning nästa sida.  
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I budgeten för 2020 avsattes, av resultatet från 2019, för kultur 6 000 kr och för ungdomsverksamhet inom 
distriktet 10 000 kr att användas tillsammans med ungdomsdiplomet. Av resultatet för 2021 har 30 000 kr 
avsatts för utbildning och 10 000 kr för kultur. 
Då verksamheten legat nere under både 2020, 2021 och viss del av 2022 p g a covid-19, har dessa belopp inte 
betalats ut. Årets resultat tillsammans med balanserat resultat vid årsskiftet är 256 400 kr. 
Almelunds bygdegård har lämnat oss, detta beroende på att det inte längre finns någon verksamhet. 
 
SAM-SAM 
Sjuhärads bygdegårdsdistrikt ingår i SAMSAM står för SAMlingslokalägarnas SAMarbetsorganisation tillsammans 
med av två avdelningar Bygdegårdarna, Folkets Hus och Parker samt Våra Gårdar. Organisationens uppgift är bl.a. 
att fördela ett kulturbidrag från regionen för arrangemang i gårdarna och avgöra enligt vilka principer 
arrangörsbidragen skall fördelas till lokalägarna. 
 
KULTUR 
Distriktets sedvanliga studiedag hölls digitalt den 29 januari med huvudpunkt Aron Schoug som föreläste om att 
”Motivera ideella”. Distriktet samarbetar inom kulturområdet med Studieförbundet Vuxenskolan.  
Glädjande nog har kulturen uppmärksammats rejält i samband med förluster för kulturarbetare och lokalhållare på 
grund av covid-19 genom bidrag till bygdegårdarna.  
 
UNGDOM 
Organisationen är i behov av föryngring för att kunna utvecklas. Flera bygdegårdar har svårt att få  
igång ungdomsverksamhet och att engagera unga ledamöter i styrelserna. Vi i distriktet och  
föreningarna behöver utveckla tillsammans med bygdegårdarna med stöttning och inspiration för att komma 
vidare.  
 
FASTIGHET OCH MILJÖ  
Att kunna visa på sitt miljöengagemang med ett konkret miljödiplom ger föreningar en ökad status. Även visa upp 
för besökare i bygdegården att här tänker vi miljö. Arbetet med miljödiplom har fortsatt under året. Tyvärr har inga 
ytterligare bygdegårdar fått miljödiplom under året. 
 
FÖRSÄKRING 
 
Under år 2022 har Försäkringskansliet hållit ett flertal webbinarium för att informera om försäkringen och i 
Alvesta och Stockholm hölls kurs, om praktiskt kring systematiskt brandskyddsarbete som, varje förening som 
äger en fastighet, är skyldig att dokumentera. Distriktet har varit representerat vid de flesta tillfällena. 
Föreningarna erbjuds sedan 2018 att delta i projektet ”Säker föreningsgård” som är en kostnadsfri studiecirkel 
eller digital utbildning inom försäkringsområdena brand, vatten, inbrott och juridik. Mer information på 
https://bygdegardarna.se/. I Sjuhärads bygdegårdsdistrikt finns elva föreningar som är certifierade vid 
årsskiftet 2022. 
Genom ”Eriksgatan” besöktes alla bygdegårdar, Blidsberg kvarstår. Vid varje besök lades tyngd på försäkringen 
och ”Säker bygdegård”. Ett annat syfte var att lära känna, skapa en enklare tvåvägskommunikation. Projektet 
finansierades av Bygdegårdsförsäkringen. 
 
Styrelsen tackar alla som på olika sätt bidragit till 2022 års verksamhet. 
 
Peter Persson  Thure Andersson Oscar Abrahamsson  Susanne Pohl Lilja 
Sätila  Grönahög  Fotskäl  Örsås 
Siv Eriksson   Ingvor Carlander Marita Johansson Ulla Bengtsson 
Gesbol  Årås  Eggvena  Ambjörnarp 
Ellinor Åhs, Hyssna 

https://bygdegardarna.se/

