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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021 
 

 

Stockholms läns Bygdegårdsdistrikts styrelse avger följande 

berättelse för verksamhetsåret 2021 

 

Corona 

Även 2021 drabbades verksamheten i såväl distriktet som i våra 

föreningar av Corona epidemin. Vi har dock ställt om och 

genomfört många träffar digitalt och lyckats med många aktiviteter 

under året. 

 

Hemsideskurs 

Den 24 februari höll vi en digital hemsideskurs med 10 deltagare. 

Jenny Dahlerus från förbundet höll i utbildningen. 

 

En kväll för demokratin 

Den 22 april arrangerade vi en digital träff med temat Demokrati 

med anledning av Demokratiåret 2021. Förre ambassadören 

Anders Ljunggren medverkade och höll ett inspirerande 

inledningsanförande. Träffen samlade 21 deltagare. 

 

Inspirationskväll inför kulturveckan 

Den 13 september hölls en digital inspirationsträff inför 

kulturveckan i oktober med 13 deltagare. 

 
Kursdag 

i oktober kunde vi inbjuda till en tvådagarskurs på Park In i Solna. 

Föreningsutveckling, Säker bygdegård och kulturstöd stod på 

programmet. Medverkan av förbundets utbildare Göran Görsson,  

Nämndö. Kursen samlade 19 deltagare. 

Kulturnätverksträffar 

Två digitala kulturnätverksträffat har hållits. Den första 7 mars 

med 21 deltagare. Medverkan av Anna Öhman från förbundet som 

talade om utomhusbio och Raymond Svensson som redogjorde för 

Riksteaterns utredning kring scenkonst i Stockholms län, 

utomhusbio med medverkan av Anna Öhman på förbundet. En 

digital kulturnätverksträff hölls den 15 november med 17 deltagare 

med medverkan av SV, Studieförbundet Vuxenskolan. 

 

 

 

Den 16 – 17 oktober höll vi en 

tvådagrakurs kring Föreningsutveckling 

och aktuellta frågor. 

 

Didi Welander och Marielle Westerlund.  

från Studieförbundet Vuxenskolan 

medverkade på kulturnätverksträffen i 

november. Här ett foto från en försa träff 

i SVs lokaler i Upplands-Väsby. 

Arrangörskurs 

Vi har deltagit med 5 deltagare på 

Riksteatern i Stockholms läns 

arrangörskurs som hölls digitalt under 

två kvällar i november och december. 

 



 STOCKHOLMS LÄNS  

 BYGDEGÅRDSDISTRIKT  
 

 

 

 

  

Medlemmar i distriktet 

Två nya föreningar har anslutits under året; Wij gammelgård i 

Hölö och Möja ungdomsförening, Värmdö. Vid årets slut var 

64 föreningar anslutna.  

Årsrapportering 

Under året har 55 (42) föreningar, 90 procent, lämnat den 

stadgeenliga årsrapporten. Totalt har 9408 (7190) aktiviteter 

rapporterats 2021 (2020). Siffrorna är inte helt jämförbara eftersom 

rapportblanketten ändrats. Samhällsservice har tillkommit. Utan 

samhällsservicen blir antalet aktiviteter 4966, en minskning med 

45% i hög grad beroende på Coronaepidemin." 

Försäkringen – säker föreningsgård 

Totalt i vårt distrikt har nu sju föreningar genomgått utbildningen 

”Säker föreningsgård”. Under hösten startade ett projekt, med stöd 

från Bygdegårdsförsäkringen, för att få fler att genomföra ”Säker 

föreningsgård” En första information hölls på kursen i oktober.  

 

Förbundsstämman/Nationell träff 

Ingen förbundsstämma hölls 2021 då förbundet gått över till att 

hålla förbundsstämma vartannat år. I ställer hölls en nationell träff 

på Sånga Säby i november. Där var distriktet representerade med 

sju personer. 

Distriktsstämman 

2021 års distriktsstämma, den 36:e efter bildandet av distriktet 

1984, hölls digitalt den 28 mars med 45 personer och 

representation från 34 föreningar. Till Årets bygdegårdsförening i 

distriktet utsågs Björkö-Arholma medborgarhusförening, Norrtälje 

Oaxen blev årets rapportör. Mötesordförande var 

förbundsordförande Per Lodenius, Norrtälje.  
 

Arrangörsstöd 

För femte året i rad kunde vi erbjuda föreningarna ett 

arrangörsstöd. Under 2021 har 21 föreningar fått stöd till 99 

arrangemang. Fyra föreningar fick stöd som inte erhållit detta 

tidigare. En stor satsning har gjort på utomhusbio och barnteater. 

Totalt fick 41 filmvisningar, 22 musikarrangemang och 23 

teaterföreställningar stöd. 

Distriktsstämman genomfördes digitalt 

även i år.  

 

 
Björkö-Arholma medborgarhusförening 

blev årets bygdegårdsförening.  

.
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Barnteater 

I en extra satsning och i samarbete med Riksteatern regionalt och lokalt har vi kunnat ge stöd till 18 

föreställningar med barnteater. Åtta olika grupper har medverkat. 

                   
           Teater Tummeliten spelar Den fula            Teater Trattofon på ”Barnens dag” Skå festplats, 

            ankungen på Jakobsbergs gård i Bredäng.  på Färingsö. 

Utomhusbio 

Ett nytt projekt inleddes 2021 med utomhusbio. Sju föreningar medverkade i en turné från den 31 juli – 7 

augusti. Utrustning hade lånats av Region Stockholm. Arvoderad turnéledare var Halmat Muhammed 

som körde den förhyrda turnébussen med material och monterade utrustningen på de olika platserna. En 

lyckad satsning med 70 i publiken i snitt. 

                            
               Här är filmen i gång i Rönnerberg                  Självklart såldes det popcorn!  
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Havet som omger oss 

Under hösten 2021 påbörjades planeringen av Projektet ”Havet som omger oss”. Ansökningar gick in till 

Statens kulturråd och Region Stockholm. Veronica Wiman engagerades som kurator/projektledare. 

Projektet avses att geomföras sommaren 2022. 

Information och sociala medier 

Distriktet har en Facebooksida under namnet Stockholms läns bygdegårdsdistrikt. Via Facebook och 

distriktets egen hemsida, www.bygdegardarna.se/stockholm, har information och inspiration spridits till 

våra föreningar och intressenter. Vi hade vid årsskiftet 21/22 på Facebook 301 följare. Vår 

informationsfolder som presenterar vårt distrikt har spridits.  

Fem pressmeddelanden har sänts ut under året.   

januari  Ökat antal bygdegårdar och Efterlängtat krisstöd 

mars  Björkö Arholma – Årets bygdegårdsförening 

augusti          Utomhusbioturné 

oktober Kulturveckan – tema demokrati 

Styrelseledamöterna har deltagit i kurser och konferenser:  

• Bo Carlqvist och Monica Eriksson deltog på digital ordförande – och sekreterarkonferens i januari. 

• Elisabeth Karlsson deltog landsbygdsträff i februari 2021. 

• xx  deltog på försäkringskonferens i mars. 

• I maj hölls en kick off för olika verksamhetsområden Monica Eriksson deltog på Ungdom, och 

Marianne Nord på byggträff. 

• I oktober deltog Marianne Nord på en träff för kontaktperoner fastighet och Bo Carlqvist på 

försäkring. 

• I december deltog Elisabeth Karlsson på Länsstyrelsens Partnerskapmöte. 

 

Flerdistriktsträff 

Vid två tillfällen under året inbjöd förbundet till en flerdistriktsträff då nästan hela styrelsen deltog. Vi 

bildar det s k Östra klustret tillsammans med Södermanland, Östergötland, Uppsala, Västmanland och 

Gävleborgs distrikt. Träffarna innehöll bland annat erfarenhetsutbyte. 

 

Byggverksamheten 

Följande föreningar erhöll stöd från Boverket 2021: G Estuna bgf 21 198 kronor för hörselslinga och 

tillhörande teknik, Över Enhörna bgf 250 000 kronor och Jakobsbergs gård i Bredäng 45 000 kronor. För 

att rusta köket i södra flyglen. Inför 2022 har fyra bygdegårdar ansökt om stöd. Marianne Nord deltagit 

på digitala planeringsmöten med Hökarängen och Koggen, Djurö. 

Tomas Kullberg har besökt Grödinge bygdegård för planering av renovering. 
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Anslutna medlemsorganisationer 

Anslutna organisationer är: Centerkvinnorna i Stockholms stad och län, Studieförbundet Vuxenskolan 

Sthlms län, Vi Unga Stockholms län, Centerpartiet i Stockholms stad och län samt LRF.  

 

Medlemskap 

Distriktet har under året varit medlem i Studieförbundet Vuxenskolan Stockholms stad och län, 

Riksteatern Stockholms län, Hela Sverige ska leva, Stockholms län samt Ideell Kulturallians. 

 

Representation 

Distriktsstyrelsens ledamöter som har representerat Stockholms läns Bygdegårdsdistrikt:  

• Doris Vesterlund har representerat distriktet i styrelsen för Ideell Kulturallians (IKA). 

• Monica Eriksson har representerat distriktet i styrelsen för Riksteatern Stockholms län 

• Marianne Nord representerade på Årsmöte  

• med Föreningsarkiven i Stockholms län 18/3 

• Marianne Nord representerade på SV Stockholms stämma 30/3 

• Doris Vesterlund deltog på SV Stockholms läns stämma 

• Monica Eriksson, valberedningen i Leader Stockholmsbygd. 

• Elisabeth Karlsson och Monica Eriksson har deltagit på Leader Stockholmsbygds årsmöte 

         
           Distriktsstyrelsen: Tomas Kullberg, Monica Eriksson, Bo Carlqvist, Marianne Nord,  

           Doris Vesterlund, Britt Engdahl, Magnus Grundäng och Lars Nordstrand.  

           På bilden saknas Åsa Starck och Elisabeth Karlsson. 

Styrelse 

Distriktsordförande    Bo Carlqvist  Sollentuna 

Vice ordförande/ kontaktperson kultur Doris Vesterlund Hägersten 

Sekreterare/kontaktperson för hemsidor o ungdom Monica Eriksson Solna  

Kassör    Britt Engdahl Täby 

Kontaktperson bygg o miljö   Marianne Nord  Hägersten 

Ledamot/kontaktperson försäkring 

Ledamot      

 

 

Magnus Grundäng 

Åsa Starck 

Edsbro 

Bergshamra 
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Ersättare.   

Ersättare/kontaktperson Landsbygdsfrågor 

Ersättare 

Ersättare 

Elisabeth Karlsson 

Lars Nordstrand 

Tomas Kullberg 

 

Södertälje/Oaxen 

Björkö Arholma 

Hölö 

   

Valberedning 

Sammankallande       Anders Karlsson  Solna  

Ledamot                                                                          Per Evert Staaf                 Kårsta Ekskogen 

 

Revisorer 

Ordinarie, sammankallande                                           Clas Forsgren  Norrtälje 

Ordinarie                          Raymond Svensson          Haning 

  

Ersättare                           Anna Nordström               Södertälje            

Sammanträden/Planeringskonferens 

Styrelsen har sammanträtt vid 9 tillfällen utöver det konstituerande sammanträdet. De flesta mötena har 

hållits digitalt via Zoom. Mötet i augusti hölls i samband med två planeringsdagar med Björkö Arholma 

medborgahusförening som värd. Ett besök gjorde bl a på Konstnoden på Björkö som presenterade sin 

omfångsrika kulturverksamhet. 

Slutord 

Ett mycket märkligt år är avslutat. Ett år där många möten har fått ställas in i bygdeårdarna och distriktets 

olika möten fått ställas om till digital teknik. Genom förbundet har dock föreningarna kunnat få ett 

ekonomiskt stöd som för många varit mycket viktigt. Vi fortsätter vårt arbete att stötta och utveckla 

verksamheten i länets bygdegårdar. 

Stockholm i februari 2022 

 

Bo Carlqvist    Monica Eriksson Britt Engdahl              Doris Vesterlund  

Magnus Grundäng             Marianne Nord                  Åsa Starck  


