
 

 
Till: 

Bygdegårdsföreningar  

Valda distriktsombud 

Valberedning och revisorer 

Suppleanter 

Medlemsorganisationer 

KALLELSE DISTRIKTSSTÄMMA 2022 
 

Var:   Fysiskt: Garnhuset, Sjövägen, 231 75 Beddingestrand (Trelleborg) 

eller  

Digitalt via Zoom. 

Således integrerat möte fysiskt/digitalt. Inloggning från klockan 09.20 

   

Datum och tid:   Söndagen den 10 april 2022, klockan 09.30 kaffe och bulle 
 

Gäster: Förbundschef Kenneth Lundmark, Bygdegårdarnas Riksförbund 

 Projektcoach & projektledare Felicia Edholm, Leader Höga kusten  
 

Anmälan senast anmälan 6 april via Simple Signup, länk finns på föreningens hemsida (eller maila 

skane@bygdegardarna.se) Själva stämman kostar inget. Förtäring på plats: 09.30 kaffe/frukostbröd och lunch 

12.15. Kostnad 200 kronor per person. Betalas via swish 123 5545850 eller kontant till kassören vid ankomst. 
 

Stämmohandlingar finns på distriktets hemsida: https://bygdegardarna.se/skane 
 

(Ny på Zoom? Klicka på denna text för info och ladda ner programmet: Så här börjar du använda Zoom) 
 

För att delta via dator klickar du på denna länk: Zoomlänk till distriktsstämman 

För att delta via smart telefon eller surfplatta så behöver du ladda ner appen Zoom Cloud Meeting och ange 

mötes-ID: 868 5081 0598 (efterfrågas lösenord, ange: 351169). 
 

Fyll i ditt namn (för- och efternamn) och förening 
 

Tips! 
Använd gärna headset för tydligare ljud och för att undvika eventuella störande ljud i bakgrunden när du har ordet. 

Stäng av ljudet när du inte har ordet. När alla sitter med mikrofoner och hörlurar hörs en nysning, slag på tangentbordet eller 

störande bakgrundsljud mycket tydligare än när man sitter i samma rum. 
 

PROGRAM 
(Bensträckare vid behov) 

10.00 Inledning samt presentation av gäster 

10.15 Kenneth Lundmark 

10.45 Via Zoom: Felicia Edholm 

11.15 Påbörjande av årsmöte. 

12.15 Lunch 

12.45 Årsmötesförhandlingar 

”Inspirerande aktiviteter” 

Presentation av nya medlemmar 

Utdelning av diplom och nålar 
15.00 Avslut som senast 
 

Årsmötets kallelse skickas till ordförande i Skånes bygdegårdsföreningar. Respektive ordförande svarar för att 

valda ombud blir kallade. Glöm ej att kalla intresserade föreningsmedlemmar, då kallelse i dagspressen inte 

förekommer. 
 

Tiden går fort, jag vill bara påminna om att deadline för årsrapportering och föreningsuppgifter är den 15 mars 

2022. 

https://bygdegardarna.se/foreningsarbete/foreningsuppgifter-och-arsrapportering/ 

Väl mött! 

Karin Olsson 

Distriktsordförande 

 

Vid eventuella frågor går det bra att maila till skane@bygdegardarna.se 
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