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Informationsträffar
Tre informationsträffar genomfördes under hösten. Den 21 oktober 
i Trädgårdstorp, Tullinge. 19 oktober på Kungsholmen, Stockholm 
och 29 oktober i Norrtälje. Samtal om landsbygdsprogrammet, 
Landlotten, vattenlås och mycket mer stod på programmet.  
Totalt nådde vi 12 föreningar med information och erfarenhets
utbyte.

Kulturnätverksträff
Den 3 november hölls en kulturnätverksträff i Norrtälje med  
13 deltagare från 8 föreningar. Information om aktuella kultur
aktiviteter kring teater och film samt information om vad som 
händer i de olika föreningarna. Utifrån denna träff planerades  
för en uppföljande filmträff som hålls februari 2016.

Distriktet
Distriktet omfattar vid årets slut 59 föreningar. Två föreningar har 
utgått under året, Älta kulturknut i Nacka samt Bygdegården Anna 
Whitlock, Stockholm. Under året har 38 föreningar, 64 procent, 
lämnat den stadgeenliga årsrapporten.

Invigningar
Två stora händelser har uppmärksammats i vårt län under året.  
I september invigde Odensala bygdegård en helt nybyggd bygde
gård. Den gamla bygdegården från 1935 har köps upp av kommu
nen som uppfört en ny bygdegård vid skolan som också ska tjäna 
som bollhall för skolan. Bo Carlqvist medverkade vid invigningen 
och överlämnade en minnesgåva.

I december kunde KårstaEkskogens bygdegård inviga  
länets första digitala biograf i bygdegård. Vid invigningen 
 medverkade Bo Carlqvist och Monica Eriksson. En säck  
popcorn överlämnades.

Försäkringen
Stockholmsdistriktet hade under 2015 en låg skadefrekvens. 

Distriktets föreningar drabbades under året av tre skador till en 
kostnad på 36 000 kronor.

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2015
Stockholms läns Bygdegårdsdistrikts styrelse får härmed avge följande berättelse för verksamhetsåret 2015.

Informationsträffen den 21 oktober 
i Trädgårdstorp. Totalt deltog tolv 
föreningar under träffarna.

Kulturnätverksträffen i Norrtälje 
den 3 november. Åtta föreningar 
deltog.

Invigningen av länets första digita-
la i biograf i en bygdegård.



Förbundsstämman
2015 års förbundsstämma hölls 29 till 31 maj i Lundsbrunn, Skara
borgs distrikt. Stockholms Läns Bygdegårdsdistrikt representerades 
av Bo Carlqvist, Thomas Nilsson, Åke Svensson, Åke Jansson som 
ombud och av Marianne Nord.

Distriktsstämman
2015 års distriktsstämma, den 30:e efter nybildningen av distriktet 
1984, hölls i Brogården, Norrtälje den 26 april med representation 
från 16 bygdegårdsföreningar.

Anslutna medlemsorganisationer
I vårt distrikt har Centerkvinnorna i Stockholm, Studieförbundet 
Vuxenskolan Stockholms län och Vi Unga Stockholms län varit 
 medlemmar.

Medlemskap
Distriktet har under året varit medlem i Studieförbundet 
 Vuxenskolan Stockholm län, Riksteatern Stockholms län, 
 Föreningsarkiven i Stockholms Län och Rådet för lokal  
utveckling i Stockholm (Länsbygderådet) samt Ideell Kulturallians, 
Stockholm

Teaterverksamhet
12 bygdegårdsföreningen har visat 21 föreställningar med stöd från 
Riksteaterns småplatsstöd med en publik på 1 228 personer (58 i 
snitt). Ett totalt stöd på 69 000 kronor har gått till bygdegårdarna.

Hemsida & Facebook
Distriktet har startat en egen Facebooksida under namnet Stock
holms läns bygdegårdsdistrikt. På facebooksidan och på distriktets 
egen hemsida, www.bygdegardarna.se/stockholm, har information 
och inspiration spridits till våra föreningar och intressenter.

Förbundskurser och konferenser
Styrelseledamöterna har deltagit i 
• Doris Vesterlund, kulturansvarig, deltog under riksförbundets 

kulturkonferens. Medverkade gjorde även Marianne Pihl. 
• Marianne Nord, miljö och landsbygdsansvarig samt Thomas 

Nilsson, sekreterare, deltog under riksförbundets landsbygds
konferens.

• Sten Planebo, försäkringsansvarig, och Åke Jansson deltog på 
riksförbundets Bygg och försäkringskonferens. 
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Distriktets representanter i sam-
band med förbundsstämman 2015.

Marianne Nord och Thomas 
 Nilsson deltog under riks förbundets 
landsbygdskonferens.

Odensalas nya bygdegård invigdes 
under hösten. Styrelsen har gjort 
ett besök till bygdegården och 
vid invigningen representerades 
 distriktet av Bo Carlqvist.



Representation
Distriktsstyrelsens ledamöter har representerat Stockholms läns bygdegårdsdistrikt i:
• Åke Svensson har representerat distriktet i Ideell Kulturallians styrelse.
• Monica Eriksson har representerat distriktet i Riksteatern Stockholms läns styrelse.

Styrelse
Distriktsordförande  Bo Carlqvist Sollentuna
Vice ordförande & Miljöansvarig  Marianne Nord Hägersten
Sekreterare  Thomas Nilsson Taxinge
Kassör  Åke Svensson Nynäshamn
Ledamot/Kulturansvarig  Doris Vesterlund Järfälla 
Ledamot/Byggansvarig  Åke Jansson Bergshamra
Ersättare/Hemsidesansvarig  Monica Eriksson Solna
Adjungerad  Jakob Sjöström Stockholm
Adjungerad  Karin Fälldin Bandhagen

Utöver styrelsen har även Sten Planebo, Norrtälje, engagerats som försäkringsansvarig.

Valberedning
Sammankallande  Ulla Holtman Oaxen    
Ledamot  Sten Planebo Ulvsättra
Ledamot  AnaMarija Källgren Tyresö

Revisorer
Ordinarie, sammankallande  Clas Forsgren Norrtälje
Ordinarie  Kerstin Matsson Lohärad
Ersättare  Kerstin Andersson  Skepptuna

Styrelsen har sammanträtt vid sju tillfällen förutom vid det konstituerande sammanträdet. Av dessa möten 
har två hållits ute i en bygdegård, Odensala bygdegård i augusti samt Ulvsättra bygdegård i november.

Slutord
Distriktsstyrelsen tackar för det gånga verksamhetsåret och önskar den nya styrelsen och bygdegårds
föreningarna framgång i sitt arbete att utveckla verksamheten.

Stockholm i mars 2016

Bo Carlqvist   Thomas Nilsson  Åke Svensson   Doris Vesterlund 

Åke Jansson   Marianne Nord  Monica Eriksson

STOCKHOLMS LÄNS 
BYGDEGÅRDSDISTRIKT


