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Protokoll förd vid Värmlands Distrikt av Bygdegårdarnas Riksförbunds 
distriktsstämma i Rådoms bygdegård, Torsby kommun den 13 april 2019 
 
Årets stämma samlade ett 60 tal bygdegårdsvänner varav 55 ombud från 32 föreningar från 
hela distriktet, Mötet leddes av kommunalrådet Anna-Katrin Järåsen. 

Dagen inleddes med en mycket god lunch och därefter berättade Ingvar Svensson om 
bygdegårdens historia och om dess aktiva verksamhet genom åren och därefter öppnade 
ordförande Ulrika Johansson stämman 

 
 
§ 1. Stämmans öppnande 

Distriktets ordförande Ulrika Johansson hälsade stämmodeltagare, åhörare och 
inbjudna gäster hjärtligt välkomna.  

 Stämman förklarades öppnad. 
  
 
§ 2. Val av presidiet 

A. Val av ordf. för stämman 
Torsbys kommunalråd Ann-Katrin Järåsen valdes att leda stämman. Till vice ordf. valdes 
Ulrika Johansson. 
 

 B. Sekreterare  
 Styrelsen anmälde Lisbeth Svensson som sekreterare. 
 
§ 3. Justerare. 

Att jämte ordförande justera stämmoprotokoll valdes Kajsa Lander, Fageråsens bg, 
Molkom och John-Erik Nyberg, Ölmhults bg, Väse 

 
§ 4. Föredragningslista.  
 Stämman fastställde förslag till föredragningslista. 
 
§ 5 Röstlängd. 

Stämman fastställde att den upprättade närvarolistan på ombuden ska vara grund för 
röstlängd om behov uppkommer under förhandlingarna. 
 

§ 6. Godkännande av kallelse 
Kallelse har gjorts i tidningen Bygdegården nr 1, genom distriktets medlemsblad och 
den utsända kallelsen till föreningar och valda ombud enligt stadgar. 
Stämman förklarades därmed vara i utlyst i behörig ordning. 

 
§ 7. Styrelsens verksamhets- och ekonomiska bokslut för 2018 
 Ulrika Johansson informerade om distriktets verksamhet under 2018.  
 
 Kassör Anders Skogemyr redogjorde för ekonomin under verksamhetsåret. Årets resultat 

uppgick till 8707 kronor. Summa skulder och eget kapital uppgår till 195 077 kr.  
 Se särskild ekonomisk redovisning. 
 
 Stämman godkände information av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning. 
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§ 8. Revisorernas berättelse 
 Då inga revisorer var närvarande föredrogs revisionsberättelsen av Ann-Katrin Järåsen: 

”Vi tillstyrker att årsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen för 
distriktet, behandlar resultatet enligt styrelsens förslag och beviljar styrelsens ledamöter 
ansvarsfrihet för räkenskapsåret” 

 
§ 9.  A. Fastställande av resultat & balansräkning.  
  Stämman beslöt att fastställa resultat o balansräkningen gällande verksamhetsåret 

2018.  
 

B. Disposition med anledning av vinst eller förlust 
Beslut: Årets resultat uppgående till 8707 kr fastställdes och balanseras i ny räkning. 

 
§ 10. Ansvarsfrihet  

Revisorerna förslag att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet antogs. 
Stämman beslöt att bevilja styrelsen full ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

 
§ 11. A. Mandat tid för styrelsens ledamöter och ev ersättare.  
 Stämman fastslog som tidigare Ordförande 1 år. Ordinarie ledamöter 2 år. Ersättare 1 år 
 
 B. Antal ledamöter  
 Antalet ordinarie ledamöter i distriktsstyrelsen ska vara sju och antalet ersättare föreslås 

vara en.  
 
§ 12. Val av distriktsordförande (1 år) 
 Till ordförande nyval: av Andreas Pettersson på ett år 
 Mobil: 070-3915029 
 e-post: langasen@tele2.se 
 
§ 13. Val av övriga ledamöter och ansvariga (2 år) och suppleanter (1 år): 

 
A. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 

 
 Lisbeth Svensson, (vald på 2 år till 2021) 
 Fageråsens bgf Molkom. Sutterhöjden 321, 65597 MOLKOM. 
 Mobil: 070-3643339 E-post: bettan.suttecity@gmail.com 

 
Tina Jonasson, (vald på 2 år till 2021) Södra Ny bgf.  
N:a Falkenborg, 661 92 SÄFFLE 

 Mobil: 073-0656270. E.post: tina.jonasson@hotmail.com 
 

 
 Böret Segolsson Knutsson (vald på 2 år till 2021) Lundsbergs bgf 
 Skarbol, Granbo, 670 40 Åmotfors. 
 Mobil:070-6842482, E.post: boret.sk@telia.com 



  

 

 

 

Just:  Sida 3:5 

Kvar i styrelsen valda till 2020 
 

Anders Skogemyr, Bergsjö bgf. (vald på 2 år till 2020) Bergsjö bgf,  
Filipstadsv. 43, 681 34 KRISTINEHAMN 

 Mobil: 070-6606240. E-post: anders.skogemyr@telia.com 
 

Birgit Sturesson, (vald på 2 år till 2020) Grums bgf 
Uddersrud, Annelund, 660 40 SEGMON  

 Mobil: 070-2342582. E-post: birgit@agropd.se 
 
 Erik Ulriksson (vald på 2 år till 2020)  
 Hämnäs bgf, Karlanda.  Fagerbol, Hagtorpet, 672 93 ÅRJÄNG. 
 Mobil: 070-2549436. E-post: ulriksson.erik@gmail.com 
 
 Övriga ledamöter:  
 

 Ungdomsrepresentant. Stämman gav styrelsen i uppdrag att utse ungdomsansvarig. 
 
 Ersättare. (vald på 1 år) 
 
 Omval av Lena Svensson, Fageråsens bgf. Molkom 
 Sutterhöjden 321, 65597 MOLKOM. 
 Mobil: 070-3518244. E-post: suttecity@gmail.com 
 
§ 14. Val av revisorer jämte suppleanter. 

Stämman beslöt på valberedningens förslag av revisorer och ersättare. 
Omval på Per Johansson, Ö Kila bgf. SÄFFLE 
Omval.på Jan Hellström Bergsjö bgf, KRISTINEHAMN  
Omval på: suppleant Christina Bergudden, Bergsjö bgf. KRISTINEHAMN 

  
§ 15 Förbundsstämman  
 Information lämnades av Tina Jonasson. kring BR:s förbundsstämma 2019 som 

arrangeras i Värnamo 2-3 juni.  
 
§ 16 Antal ombud och suppleanter 
 Distriktet kan utse 7 ombud enligt BR:s tilldelning grundat på antal bygdegårdar i 

Värmland. Stämman uppdrog åt styrelsen att utse ombuden till förbundsstämman. 
 
§ 17. Redovisning av budget och verksamhetsplan för 2019 Se separat bilaga.  
 
 Ulrika Johansson läste upp verksamhetsplan. De fyra områden vi vill prioritera är: 
 Skadeförebyggande arbete 
 

 Mål:  
Att distriktet har besökt och informerat minst 12 föreningar om skadeförebyggande 
arbete 
Att föreningar som får rabatt på försäkringspremien tack vare sitt skadeförebyggande 
arbete ökar med 25% under perioden 1 oktober 2018 fram till den 31 oktober 2019 
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 Ung i Bygdegården 
 Mål:  
 Att antalet föreningar med ungdomsverksamhet ökar. 
 Att föreningsstyrelser med ledamöter under 35 år ökar fram till år 2020. 
 
 

 Landsbygdsprogrammet 
 Mål: 
 Att distriktet och dess medlemma aktivt tar vara på de möjligheter 

Landsbygdsprogrammet ger. 
 Att utveckla befintlig verksamhet och nya innovativa verksamhetsinriktningar i 

bygdegårdsföreningarna 
 

 Kultur 
 Mål: 
 Att arbeta utifrån den framtagna kulturstrategin för att utveckla befintlig verksamhet 

och arbeta strategiskt med kulturutveckling i bygdegårdsföreningarna. 
Att arbeta vidare med Kultur på Landsbygd för att erbjuda föreningarna bra 
subventionerat kulturutbud samt utbildningar i arrangörskap.  

 
 Längre fram vill Värmlands Bygdegårdsdistrikt satsa på:  
 Basverksamhet 
  
 Efter denna § ajournerade sig stämman för kaffe. 
 Innan förhandlingarna återupptogs informerade Anna Wernersson från 

Bygdegårdsförsäkringen om projektet ”Säker föreningsgård” som är en webbutbildning 
där man tillgodogör sig kunskaper om skadeförebyggande arbete. När föreningen 
uppfyllt kraven blir den certifierad och tilldelas ett diplom. I Värmland har tre 
bygdegårdar tilldelats diplom, två var med på stämman Hämnäs bg/Karlanda och 
Bjälveruds bg, Vi i Persbergsbygden/Yngshyttans bygdegård får sitt diplom vid annat 
tillfälle. 

 
 
§ 17. Årsavgift distriktet 2020 
 Stämman beslöt; Ingen avgift ska utgå för år 2020. 
 
§ 18. Val ombud till Studieförb. Vuxenskolans regionstämma 

Stämman beslöt att ombud utses av styrelsen till regionstämman år 2020 
 
§ 19. Val av valberedning 
 Stämman beslöt: Omval av Ernst Askmar Säffle. (sammankallande), John Badh, 

Koppom, Arvika och av John-Erik Nyberg, Väse Karlstad. 
 

 
§ 20. Motioner 

Motion angående tidningen Bygdegården inlämnad av Hämnäs bgf/Erik Ulriksson. 
 Motionen är behandlad och tillstyrkt av distriktsstyrelsen lästes upp och godkändes av 

stämman som beslutade att skicka den vidare till Förbundsstämman. 
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§ 21.  Information om ungdomsarbete 
 Andreas Pettersson berättade om ungdomsprojektet och vad som görs och vad som 

skall göras samt vilka möjligheter som finns. En enkät om ungdomsfrågor kommer 
skickas ut och vi fick även information om boverkstöd för ungdomsverksamhet. 

 
§ 22.  Vid stämman väckta frågor. 
 Inga frågor uppkom under stämman 
 
§ 23 Avtackning och hedersutmärkelse Silvernålen 2019  
 

• Till distriktet har inkommit två ansökningar på personer som genom sitt engagemang och 
verkande i sina bygdegårdar föreslås som kandidater till hedersutmärkelsen. 

• Silvernål och blommor utdelades med motiveringar till:  
Bertil Nilsson Rämmens bygdegård och Erik Ulriksson Hämnäs bygdegård/distr.  
styrelseledamot 

• Rådoms bygdegård avtackades med en tavla för utmärkt värdskap med god mat och 
arrangemang. 

• Till Ann-Katrin Järåsen framfördes ett stort tack för genomfört ordförandeuppdrag och en 
handduk från Klässbols linneväveri överlämnades.  

• Arvid Eriksson som varit med i d.styrelsen i över 50 år avtackades med tal, blommor och 
presentkort 

• Avgående ordförande Ulrika Johansson avtackades efter sina 12 år som ordf. med 
tacktal, blommor och presentkort  

 
§ 23. Avslutning 
 Ulrika Johansson överlämnade klubban till den nyvalde ordförande Andreas Pettersson 

som tackade för förtroendet och avslutade stämman 
 
Rådom, Torsby kommun, dag som ovan 
 
Lisbeth Svensson 
Sekr 
 
 
 
Ann-Katrin Järåsen  
Mötesordförande 
 
 
 
 
Kajsa Lander, justerare   John-Erik Nyberg, justerare 


