MOTION
TILL BYGDEGÅRDARNAS DISTRIKTSSTÄMMA STOCKHOLMS LÄN 2022
Rubrik: Säkerheten i främsta rummet.
Det finns ett antal nödvändiga säkerhetsutrustningar i våra Bygdegårdar som kräver
omsorgsfull skötsel. Fler av dessa är dyra i inköp. Även underhåll av dessa drar stora
pengar. Marknadspriserna på inköp och underhåll varierar stort. Anledning till
prisvariationer kan vara svåra att tränga in i.
Sveriges alla Bygdegårdar (1 452) är en stor och intressant kundgrupp för
leverantörer av olika slag. De flesta ideellt arbetande funktionärer inom
Bygdegårdsrörelsen kan inte ha tid och möjlighet att söka efter bästa leverantör.
Därför har distrikt och förbund en viktig roll och för oss uppskattad uppgift.
Med ovanstående som bakgrund läggs följande förslag, som med säkerhet blir till
stor nytta för varje bygdegård men ännu viktigare är att säkerheten höjs i
Bygdegårdarna.
Brandsläckare: att ge vägledning hos vem vi kan skaffa denna utrustning.
Brandvarnare: att ge vägledning hos vem vi kan skaffa denna utrustning och vilken
typ av utrustning som rekommenderas i olika stora lokaler.
Hjärtstartare: att ge vägledning hos vem vi kan skaffa denna viktiga utrustning med
rimlig prisnivå men med hög kvalitet. Vägledningen bör också innehåll tydlig
rådgivning att det är av största vikt att ha koll både på batteri och elektroder*) ska
byts med viss regelbundenhet.
Med andra ord: Dyrt att köpa. Dyrt att underhåll. Men viktigt. Genom att ständigt hålla
koll - och även premiera säkerhetstänk - stärks Bygdegårdarnas image.
*) elektroder = mindre ”lappar” som fäst på kroppen – kopplade till hjärtstartaren
Med ovanstående som grund föreslår/yrkar jag
att Bygdegårdarna söker fram seriösa leverantörer
att Bygdegårdar som uppfyller högt ställda krav på den typ av
säkerhet, blir uppmärksammade vid kommande stämma/or.
Norrtälje den 28 februari 2022

Bengt Ericsson, Estuna Bygdegårdsförening

Förslag till Yttrande
Våra bygdegårdsföreningar som ligger väl till, inte minst de som ligger i
skärgård och länets ytterområden, utgör viktiga resurser vid olika former
av nödsituationer. Det är viktigt, som motionärer påpekar, att vi då håller
våra olika säkerhetsanordningar intakta. Samordning och gemensam
upphandling av vissa varor kan vara till stor hjälp för våra föreningar.
Vidare bör information och utbildning i dessa frågor uppmärksammas
både i distrikt och förbund.
Distriktsstyrelsen föreslår stämman besluta
att

bifalla motionen i sin helhet och sända den vidare
till Bygdegårdarnas Riksförbund

att

distriktet uppmärksammar föreningar med hög
säkerhet på kommande stämmor och kurser

