Verksamhetsberättelse år 2020
Distriktsstyrelsen:
Ordförande
Vice ordförande
Sekreterare
Kassör
Ledamöter

Ersättare

Andreas Pettersson - Väse
Tina Jonasson - Säffle
Lisbeth Svensson - Molkom
Anders Skogemyr - Kristinehamn
Erik Ulriksson - Årjäng
Birgit Sturesson - Segmon
Böret Segolsson Knutsson - Köla
Lena Svensson - Molkom

IT och information
Försäkring
Bygg
Landsbygd
Ungdom
Kultur

Lena Svensson
Tina Jonasson
Erik Ulriksson
Böret Segolsson Knutsson / Erik Ulriksson
Andreas Pettersson
Erik Ulriksson

Revisorer

Jan Hellström - Bergsjö
Per Johansson - Säffle
Christina Bergudden - Bergsjö

Ersättare
Valberedningen

Ernst Askmar - Säffle sammankallande
John Badh - Koppom
John Erik Nyberg - Väse

Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft sju protokollförda sammanträden, ett fysiskt sammanträde och resterande
möten har skett via telefon eller digitalt. Konstituerande möte gjordes direkt efter årsstämman.
Löpande under året har frågor stämts av per mejl samt tre arbetsmöten via telefon eller digitalt.
Representation
Styrelsen har representerat bygdegårdarna i sammanträden med SAM-SAM Värmland via Riksteatern
Värmland.
Värmlands bygdegårdsdistrikt är representerade på förbundsnivå via följande:
Tina Jonasson ledamot i förbundsstyrelsen och i fastighets- och försäkringsråd.
Andreas Pettersson ledamot i ungdomsrådet.
För Värmlands del var fem ombud med på årets Förbundsstämma, som hölls digitalt på grund av
rådande pandemi. Den stora frågan på stämman var medlemsavgiftsutredningen.
Styrelsen har deltagit i förbundets anordnade konferens inom området ungdom, kultur och landsbygd.
Ordförande och sekreterare deltog på Förbundets dagar för dessa styrelseposter som är ämnade för
både inhämtning av kunskap och inspiration.
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Styrelsen har även deltagit på Region Värmlands träff med att ta fram ny kulturplan.
Distriktsstämman
Planen för stämman år 2020 var att den skulle hållas i Håns bygdegård och att vår nye landshövding
skulle medverka som gäst. Men på grund av pandemin ställdes den fysiska träffen in och fick istället
hållas digitalt. På stämman deltog 22 personer varav 13 stämmoombud samt styrelsen.
Till stämman var Kajsa Lander Fageråsens bygdegård nominerad att få den näst högsta utmärkelse
Silvernålen. Med hennes idoga arbete och engagemang för bygdegårdar på lokal, distrikts eller
förbundsnivå så är Kajsa en värdig mottagare av utmärkelsen. Då stämman hölls digitalt sköts
utdelningen av utmärkelsen upp till december månad.
MediaP4 Värmland har intervjuat ordförande vid två tillfällen, dels om hur pandemin slår mot bygdegårdarna
under våren, men även om att vi är nytt projektdistrikt för Occupy Bygdegården.
SAMSAM skickade in en debattartikel som NWT publicerade angående vädjan till kommunerna om att
stödja samlingslokalhållarna under pandemin, där ordförande var styrelsens representant. Detta var ett
initiativ ifrån bygdegårdsdistriktet.
Ordförande och förbundsordförande hade en debattartikel i NWT angående vår kulturvecka och att vi
vill ha mera kultur till våra bygdegårdar.
Styrelsen hade även en debattartikel i NWT om att bygdegårdarna finns vid krissituationer och kan bistå
med lokaler som vid vaccinationsarbete mot Covid 19.
Verksamhet
Styrelsen ansökte i början av året om att bli nytt projektdistrikt för ungdomsprojektet Occupy
Bygdegården. Vi blev godkända och förfrågan skickades ut till samtliga bygdegårdar i länet under våren
och 10 bygdegårdar är nu med i projektet. I juni startade projektet och under hösten har
uppstartsmöten hållits med samtliga dessa föreningar. Hur det har gått med arbetet ser olika ut i
föreningarna. Några hann med verksamhet under hösten på höstlovet innan restriktionerna blev
hårdare, andra är i planeringsfasen. Styrelsen har godkänt medfinansiering på 20 000 kr så alla
bygdegårdar i projektet får 10 000 kr att arrangera barn och ungdomsverksamhet för.
Styrelsen har i början på året jobbat med förbundets medlemsavgiftsutredning och deltagit som
remissinstans.
Under våren och sommaren erbjöd distriktet tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan och Kultur
på Landsbygd, digital utbildning till alla bygdegårdsföreningar kring föreningskunskap.
Under året har vi kontinuerligt informerat föreningarna kring pandemin och hur föreningarna kan
förhålla sig. Många mejl och telefonsamtal har kommit till distriktet ifrån föreningar som varit oroliga
kring ekonomin under våren och sommaren. Sedan uppmanade vi föreningarna att hjälpa till med att
skicka in underlag både till Region Värmland och Bygdegårdsförbundet kring hur pandemin har påverkat
föreningarna ekonomiskt.
Under hösten och slutet på året har styrelsen kontaktat alla bygdegårdar om att skicka in ansökan om
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stöd till Boverket. Under kontakterna uppdaterade vi även vårt föreningsregister då det visade sig
saknas aktuella uppgifter från föreningarna.
Ytterligare kontakter till föreningarna har tagits om stödet ifrån Region Värmland. Stödet delades upp
mellan underskott och omställning där underskottsdelen behandlades i år. Föreningar fick mejl, SMS och
flera telefonkontakter har tagits med föreningarna kring detta. Styrelsen har lagt ner mycket tid på att
informera, samla in ansökningarna, behandla ansökningarna och sedan godkänna och skicka vidare för
beslut i SAMSAM. Efter beslut har alla föreningarna blivit kontaktade kring utfall samt även en stor tid
har lagts på utbetalning till 52 föreningar som blev beviljade stöd för underskott.
Under hösten har distriktet jobbat med frågan kring bredband och abonnemangskostnaden för
föreningarna.
Styrelsen har skickat ut fråga till föreningarna om det är någon fråga som de ser att vi i styrelsen
behöver jobba med. Svar som kom var att vi behöver jobba med hur vi utvecklar bygdegården i
krissituationer och beredskap.
Vi har under året skickat ut information till våra bygdegårdar via mejl och SMS, distriktsaktuellt har
skickats fyra gånger där vi gett värdefull information och nyheter. Vi har även en hem-och facebooksida
som vi använder oss av för att sprida information till våra bygdegårdar.
Distriktet prenumererar på tidningen Bygdegården till ca 120 beslutsfattare i kommunerna, Region
Värmland, Studieförbundet Vuxenskolan och bibliotek.
Ekonomi
Årets resultat uppgick till +30 014 kr och redovisas i separata handlingar.

Redovisning av verksamhetsplan för 2020
Ung i bygdegården
-Att antalet föreningar med ungdomsverksamhet ökar där har vi startat arbetet med enkät och
information om stödfunktioner.
• 10 st föreningar deltar i Occupy Bygdegården
• En förening, Yngshyttan /Vi i Persbergsbygden, erhöll godkänt ungdomsdiplom ifrån
bygdegårdsförbundet,.
-Att föreningsstyrelser med ledamöter under 35 ökar fram till 2020
• Idag finns en förening med ungdomsstyrelse, Elofsruds bg, Sunne
-Att arbetet kommer att fortsätta med att kontakta organisationer för mera samarbete med
bygdegårdsföreningar.
I projektet Occupy Bygdegården deltar SV och Riksteatern Värmland i samarbetet.
Landsbygdsprogrammet
-Att distriktet och dess medlemmar aktivt tar vara på de möjligheter Landsbygdsprogrammet har
-Att utveckla befintlig verksamhet och nya innovativa verksamhetsinriktningar i bygdegårdsföreningarna
Några av distriktets bygdegårdar som har sökt stöd via Leader, har även beviljats stöd.
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Kultur
-Att arbeta med att uppdatera den framtagna kulturstrategin för att utveckla befintlig verksamhet och
arbeta strategiskt med kulturutveckling i bygdegårdsföreningarna.
-Att arbeta vidare med en fortsättning på Kultur på Landsbygd för att erbjuda föreningarna bra
subventionerad kulturutbud samt utbildningar i arrangörskap.
Under året har vi aktivt jobbat med Kultur på landsbygd och några föreningar har använt sig av detta för
sitt kulturutbud, när restriktionerna tillät 50 personer.
Distriktets kulturplan har uppdaterats under året.

Medlemmar
Vi har 120 bygdegårdar/föreningar som är medlemmar hos oss, vilket vi är både stolta och glada för.

Slutord
Värmlands bygdegårdsdistrikt vill tacka alla bygdegårdsföreningar och alla samverkande organisationer,
som gör det möjligt att arbeta för en levande landsbygd.
Vi vill även tacka Bygdegårdsförbundet, Studieförbundet Vuxenskolan och Riksteatern Värmland för en
god samverkan.
Tack till Region Värmland för ert ekonomiska stöd till distriktet, samt ett extra tack till det stöd ni har
gett våra medlemsföreningar för att klara av de ekonomiska konsekvenserna av pandemins påverkan.

Andreas Pettersson

Tina Jonasson

Lisbeth Svensson

Anders Skogemyr

Birgit Sturesson

Erik Ulriksson

Böret Segolsson Knutsen

Lena Svensson
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Budget 2021

Verkligt 2020

Intäkter
Bidrag riksförbundet
Bidrag region Värmland
Bidrag SV
Provision El
Anmälningsint.

38 150
25 250
8 000
0
0

38 150
25 250
0
18 247
150

Summa intäkter

71 400

81 797

Riksförbundet
Distriktstämma
Uppvaktningar o gåvor
Riksstämma/Nationell träff
Styrelse
Reseersättningar
Kontorsmaterial
Utbildning
Medlemsavgifter
Bank o portokostnader
Prenumeration
Demokratiåret 2021
Stöd Occupy bygdegården
Storträff

600
5 000
2 000
15 000
8 000
5 000
150
10 000
2 550
2 500
2 600
5 000
5 000
8 000

0
0
3 299
0
8 000
2 212
150
5 405
2 550
2 567
2 600

Summa kostnader

71 400

46 783

0

35 014

Kostnader

Resultat

20 000
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Verksamhetsplan 2021-2022
Värmlands bygdegårdsdistrikt har i år valt att fokusera på att stärka upp

Utbildningar
•
•
•
•

Styrelsens och föreningens roller via SV
Kassörsutbildning
Säker föreningsgård görs av föreningen eller som studiecirkel SV.
Utbildning kring demokrati och ledarskap

Ung i bygdegården
•
•
•

Fortsätta arbetet med barn och ungdomsprojektet Occupy Bygdegården.
Fortsätta arbeta för att fler föreningar söker Ungdomsdiplom
Hitta flera eller nya samarbetsorganisationer i Värmland.

Miljö/Hållbarhet
Vi ser behov av att stärka upp kunskap om, samt skapa samförstånd kring, vår verksamhet kopplat till
myndighetsutövning. Exempelvis inom livsmedel, renhållning och avlopp.

Kultur
Fortsätta samarbetet med Kultur på landsbygd och ha möjlighet att erbjuda bra och prisvärda
kulturutbud till våra föreningar.

Information externt
Arbeta för att flera skall få kännedom om bygdegårdsrörelsen, vad vi idag gör för samhällsnyttan och
vad vi fortsatt kan bidra med i framtiden, samt hitta fler samarbeten och möjligheter.

Information internt
Att förmedla information till våra föreningar som rör distriktet samt viktig information från förbundet.
Informationen skickas ut via Distriktsaktuellt fyra gånger per år och mejl/SMS vid behov. Information
kommer även att läggas upp på vår hem- och facebooksida.
Under hösten kommer, om rekommendationer ifrån myndigheter tillåter, fysiska träffar att anordnas via
Storträffar, där det ges möjlighet till både information och inspiration.
Informationsträff på lokal nivå planeras att göras i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.
Under året är målsättningen att få till aktiviteter för att öka kunskapen om demokrati. Gärna i
samverkan med externa organisationer och Studieförbundet Vuxenskolan.
Under kultur och demokrativeckan (v 43) hålls seminarier med uppmärksammande av att demokratin
fyller 100 år i Sverige
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Styrelsen 2020
Ordförande
Andreas Petersson, Ölmhult bg, Väse Lövhöjden 625, 655 96 VÄSE
Mobil 070-391 50 29
E-post lovhojden516@gmail.com
Vice ordf/ Försäkringsansv.
Tina Jonasson Södra Ny bg N:a Falkenborg, 661 92 SÄFFLE
Mobil 073-065 62 70 E-post tina.jonasson@hotmail.com
Sekreterare
Lisbeth Svensson Fageråsens bgf, Sutterhöjden 321, 655 97 MOLKOM
Mobil 070-364 33 39, E-post bettan.suttecity@gmail.com
Landsbygdsprogramansvarig
Erik Ulriksson Hämnäs bgf Fagerbol Karlanda
672 93 ÅRJÄNG. Tel 0573-502 06 mobil 070-254 94 36
E-post ulriksson.erik@gmail.com
Böret Segolsson Knutsson Köla bg
Skarbol Granbo
670 40 Åmotfors Mobil 070-684 24 82
E-post boret.sk@telia.com
Bygg/Infoansv.
Erik Ulriksson Hämnäs bgf Fagerbol Karlanda
672 93 ÅRJÄNG. Tel 0573-502 06 mobil 070-254 94 36
E-post ulriksson.erik@gmail.com
Kassör
Anders Skogemyr Bergsjö bgf. Filipstadsv. 43
681 34 KRISTINEHAMN. Tel 0550-182 63 mobil 070-660 62 40
E-post anders.skogemyr@gmail.com
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Miljöansvarig
Birgit Sturesson,
Annelund, Uddersrud, 660 40 Segmon
Mobil 070-234 25 82
E-post birgit@agropd.se

Övriga ledamöter:
Ersättare / IT- och Hemsideansvarig
Lena Svensson Fageråsens bgf, Sutterhöjden 321 655 97 MOLKOM
Mobil 070-351 82 44
E-post suttecity@gmail.com
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RESULTATRÄKNING
Intäkter
Stöd riksförbundet
Stöd region Värmland
Utbildningsstöd SV
Stöd Lantlotten
Lotteri o försäljning
Anmälningsavg
Underskottstöd region Värmland
Provision Nordic Green

Summa intäkter
Kostnader
Riksförbundet
Distriktstämma
Uppvaktningar
Nationell träff 2021
Styrelse
Reseersättningar
Kontor, tryck o adm.kostnader
Utbildning
Medlemsavgifter
Bank o portokostnader
Prenumerationer
Vässa pennan
Storträff
Utbetalning underskottsstöd
Stöd till Occupy bygdegården
Utgående Landlott
Summa kostnader
Årets resultat

5.

2020

2019

38 150
25 250
0
0
0
150
1 358 332
18 247

42 662
20 500
3 000
10 000
1 050
0
0
0

1 440 129

77 212

0
0
2 879
0
8 000
2 211
1 780
5 405
2 550
938
2 600
5 000
0
1 358 332
20 000
420
1 410 115

530
4 780
1 556
33 030
11 364
6 844
789
12 500
2 350
921
2 600
2 467
3 886
0
0

30 014

-6 405

83 617

BALANSRÄKNING

201231

191231

Kassa
Bank
Skattekonto
Andelar
Lager landlotten

0
235 232
5
500
600

0
188 334
5
500
0

Summa tillgångar

236 337

188 839

179 323
0
7 000
20 000

185 728
2 516
7 000

30 014

-6 405

236 337

188 839

Tillgångar

Eget kapital och Skulder
Eget kapital
Leverantörsskulder
Reserverat vattenlås
Reserverat Occupy bygdegården

Årets resultat

Summa skulder och eget kapital
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Revisionsberättelse
Till årsstämman med
Värmlands bygde gåtds dis trikt
Otg. nr. 874400-8189

Vi har granskat redovisning och bokföring samt styrelsens förvaltning för täkenskapsåret 202001-01 - 2020-12-31. Det är styrelsen som har ansvaret för täkenskapshandlingarna och
förvaltningen. Vårt ansvar år att uttala oss om redovisningen och förwaitningen på grundval av
våt revision.

i enlighet med god revi.sionssed i Sverige. Det innebät attvr planerat och
genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkta oss om att årsredovisningen inte innehållet
Revi.sionen har utförts

väsentliga fel. En revision tnnefattar att granska ett uwal av undedagen för belopp och annan
information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att bedöma den samlade
informationen i årsredovisningen. Vi har granskat väsentliga beslut, ätgfuder och förhållanden i
distriktet för att kunna bedöma om någon styrelseledamotär ersättningsskyldig mot disftiktet
eller på annat sätt harhandlati sffid med tillämphgalagar eller distdktets stadgar. Vi anser attvär
revision ger oss rimlig gtund för väta uttalanden nedan.

Årsredovisningen är upprättzt på ett sådant sätt att den ger en rätfvisande bild av distriktets
resultat och stälLning i enLighet med god tedovisningssed i Sverige.

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

Bergsjö den 23 januari212l
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