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Protokoll fört vid Värmlands Distrikt av Bygdegårdarnas Riksförbunds 

distriktsstämma i Byahuset i Hån bygdegård, Årjängs kommun den 23 april 

2022 
 

53 bygdegårdsvänner, varav 37 ombud från 22 bygdegårdsföreningar, deltog vid 2022 år 

distriktsstämma i Byahuset i Hån.  

 

Innan stämman öppnade intogs en mycket god och riklig lunch. 

Efter lunchen berättade Bo Eriksson om Byahusets historia. Huset byggdes 1901 som 

Missionskyrka. År1994 bildades Håns byalag. År 2014 blev Missionshuset avkristnat och blev 

Byahus då fanns varken vatten eller el indraget. Under åren har renoveringsarbetet pågått och 

pågår. Han informerade även om att föreningen har, gemensamt med Norge ”i Gränseland”, 

upprustades gamla vandringsleder, dessa gjorde att man fick bidrag till upprustning av lederna 

och gav exempel på populära aktiviteter i föreningen så som afternoon tea, halloweenfirande 

mm. Vilka de hoppas skall komma i gång med igen när pandemin. 

 

Föreningen har idag 174 vuxna medlemmar och 35 barn. 

 

Därefter lämnades ordet över till våra norska gäster från Böndernes Hus i Mysen. Eldsjälen 

Solveig Homstvedt visade bilder och berättade engagerat och inspirerande om upprustningen 

av det vackra huset och om deras verksamhet, som i mångt och mycket liknar hur vi jobbar här 

i Sverige. Snickeriansvarige var också med och berättade om hur de jobbat och alla ideella 

timmar som lagts ner.  

 

Före lunch hade det varit samling för bygdegårdarna som är med i projektet Occypy 

Bygdegården och Elinor Metsjö från förbundet var på plats. Hon berättade inledande om 

jobbet i föreningarna i Värmland och sedan fick vi lite redovisning av Kai Zimmerl från Älvenäs 

och Frida Vasiliou om hur de har lagt upp det hela och sina erfarenheter och hur planen att 

fortsätta jobbet efter projektets slut i sommar samt gav många bra tips hur jobba med att få in 

yngre i föreningsarbetet. När presentationerna var klara gjordes en liten workshop där 

ombuden gemensamt fick tänka till runt arbetsmaterialet hur jobba med ungdomsfrågor. Hon 

informerade även om Ungdomsdiplomet. 

 

Därefter öppnades distriktsstämman med en välkomsthälsning av distriktsordf. Andreas 

Pettersson  

 

§ 1. Stämmans öppnande 

Distriktets ordförande Andreas Pettersson hälsade stämmodeltagare, åhörare och 

inbjudna gäster hjärtligt välkomna.  

 Stämman förklarades öppnad. 

  

 

§ 2. Val av presidiet 

A. Val av ordf. för stämman 

Årjängs kommunalråd Anette Eriksson valdes att leda stämman  

 B. Sekreterare  

 Stämman utsåg Lisbeth Svensson som sekreterare. 
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§ 3. Justerare. 

Att jämte ordförande justera stämmoprotokoll valdes Olle Bergman Acksjöns bg 

Molkom  och Jenny Persson, Flatviks bg, Molkom 

 

§ 4. Föredragningslista.  

 Stämman fastställde förslaget till föredragningslista med tilläggspunkt på §11 ang 

styrelsearvode och kostnadsersättning .  

 

§ 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 2021 

 Andreas Pettersson informerade om distriktets verksamhet under 2021.  

 

 Kassör Rolf Pettersson redogjorde för ekonomin under verksamhetsåret. Årets resultat 

uppgick till 60 104  kronor. Summa skulder och eget kapital uppgår till  296 441 kr.  

 Se särskild ekonomisk redovisning. 

 

 Stämman godkände information av verksamhetsberättelse och ekonomisk redovisning. 

 

§ 8. Revisorernas berättelse 

 Då inga revisorer var närvarande föredrogs revisionsberättelsen av Anders Skogemyr: 

”Då det under året inte framkommit någon anledning till anmärkning beviljas styrelsen 

ansvarsfrihet för den tid revisionen omfattar”. 

 

§ 9.  A. Fastställande av resultat & balansräkning.  

  Stämman beslöt att fastställa resultat o balansräkningen gällande verksamhetsåret 

2021.  

 

B. Disposition med anledning av vinst eller förlust 

Beslut: Årets resultat uppgående till 60 104 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 2021. 

 

 

§ 11. Mandattid för styrelsens ledamöter och ev ersättare.  

 Stämman fastslog som tidigare Ordförande 1 år. Ordinarie ledamöter 2 år. Ersättare 1 

år.  

 A Antal ledamöter  

 Valberedningen föreslog att antalet ledamöter i distriktsstyrelsen ska utökas med två 

ersättare till sex ordinarie och tre ersättare 
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 B. Arvode och kostnadsersättningar för styrelsen 

 Stämman beslöt att inga arvoden skall utgå, men kostnadsersättningar kan betalas ut i 

specifika fall. Reseersättning utgår enligt skattefri norm för närvarande 18:50 kr/mil. 

 

§ 12. Val av distriktsordförande (1 år) 

 Till ordförande: omval av Andreas Pettersson, Väse. 

 Lövhöjden 625, 655 96 VÄSE 

 Mobil: 070-3941 56 29    e-post: lovhojden516@gmail.com 

 

§ 13. Val av övriga ledamöter (2 år) och ersättare (1 år): 

 

A. Stämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag. 

 

Rolf Pettersson, (vald på 2 år till 2024) 

Grunnebacka 3311, 981 91 KRISTINEHAMN 

Mobil: 070-5816992   Mail: rolfpettersson3311@gmail.com 

 

 Lisbeth Svensson, (vald på 2 år till 2023) 

 Fageråsens bgf Molkom. Sutterhöjden 321, 65597 MOLKOM. 

 Mobil: 070-3643339 E-post: bettan.suttecity@gmail.com 

 

 Erik Ulriksson (omvald på 2 år till 2024)  

 Hämnäs bgf, Karlanda.  Fagerbol, Hagtorpet, 672 93 ÅRJÄNG. 

 Mobil: 070-2549436. E-post: ulriksson.erik@gmail.com 

 

 Böret Segolsson Knutsson (vald på 2 år till 2023) Lundsbergs bgf 

 Skarbol, Granbo, 670 40 Åmotfors. 

 Mobil:070-6842482, E.post: boret.sk@telia.com 

  

Birgit Sturesson, Grums bgf (omvald på 2 år till 2024) 

Uddersrud, Annelund, 660 40 SEGMON  

 Mobil: 070-2342582. E-post: birgit@agropd.se 

 

Tina Jonasson, (vald på 2 år till 2023) Södra Ny bgf. Säffle 

N:a Falkenborg, 661 92 SÄFFLE 

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

 

 Ersättare. (vald på 1 år) 
 

 Omval av Lena Svensson, Fageråsens bgf. Molkom 

 Sutterhöjden 321, 65597 MOLKOM. 

 Mobil: 070-3518244. E-post: suttecity@gmail.com 

 

 Nyval av Frida Vasiliou, Elofsruds bygdegård, Sunne 

 Elofsrud 11 686 95 Västra Ämtervik 

 Mobil: 070-512 92 35 E-post frida.vasiliou@gmail.com 

  

 Nyval av Thomas Wesley Ölserud bygdegård, Säffle 

 Finserud Askerud 661 91 Säffle  

 Mobil  070-6580290   E-post  hosthomaswesley@gmail.com 
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§ 14. Val av revisorer jämte ersättare 

Stämman beslöt på valberedningens förslag av revisorer och ersättare. 

Omval av Per Johansson, Ö Kila bgf. SÄFFLE 

Ö.Takene Takfällterud 661 93 Säffle  

Mobil 070-2105322   E-post  per@takfalterud.st 

 

Nyval av Christina Bolin (fd Bergudden) , Bergsjö bgf. KRISTINEHAMN 

Bergsjö Björkåsen 1, 681 94 Kristinehamn 

Mobil 073-0723765    E-post  cbergudden@yahoo.se  

 

Nyval ersättare: Anders Skogemyr, , Bergsjö bgf. KRISTINEHAMN 

Filipstadsvägen 43 681 52 Kristinehamn 

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

 

 

§ 15 Förbundsstämman  

 Information lämnades av ordf. Andreas P. kring BR:s förbundsstämma 2022 som 

arrangeras i Älmhult 4-5 juni.  

 

 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. 

 

 

§ 16. Redovisning av budget och verksamhetsplan för 2022 Se separat bilaga.  

 

 Andreas Pettersson läste upp verksamhetsplan. De fyra områden vi vill prioritera är: 

 

 Mål: 

 Att bygdegården ska arbeta för och förknippas med integration. 

 Att fördubbla antalet bygdegårdar som arbetar med integration. 

 

 Ung i Bygdegården 

 Mål:  

 Att antalet föreningar med ungdomsverksamhet ökar. 

 Att föreningsstyrelser med ledamöter under 35 år ökar fram till år 2019. 

 

 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 

mailto:per@takfalterud.st
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 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. Genomföra en Konst åt 

Alla-utställning i Värmland 

 

 Längre fram vill Värmlands Bygdegårdsdistrikt satsa på:  

 Basverksamhet 

  

 Rolf Pettersson föredrog budgetförslag och stämman godkände redovisningarna. 

 

§ 17. Årsavgift distriktet 2022 

 Stämman beslöt; Ingen avgift ska utgå för år 2022. 

 

§ 18. Val av valberedning 

 Stämman beslöt: Omval av Tina Nilsson Badh (sammankallande) 

 Kajsa Lander. Nyval av Erland Erlandsson 

 

§ 19. Motioner 

 Motionen från Föreningen Flatviksgården presenterades av Jenny Persson och Birgitta 

Björk. Andreas Pettersson presenterade styrelsens förslag på svar att avslå punkt 1 och 2 

samt att punkt 3 skall skickas vidare till förbundsstämman att ta ställning till. Stämman 

godkände efter majoritet på ja att avslå motionens två första punkter samt att ge bifall 

på att sända punkt 3 till kommande förbundsstämma.  

 

§ 20.  Information av ungdomsarbete 

 Andreas Pettersson redogjorde kort för ungdomsarbetet 

 

§ 21 Information Filmturné 
 Erik Ulriksson redogjorde kort om filmturnén som kommer genomföras i augusti 

 

§ 22. Vid stämman väckta frågor. 

 Fredrik Evrell SV Årjäng presenterade lite kort om samarbetet och möjligheten för 

bygdegårdsföreningarna att få hjälp och stöd samt försäkring för evenemang. 
 I övrigt väcktes inga övriga frågor på stämman 

 

§23 Avslutning 

 Andreas Pettersson tackade för det förnyade förtroendet för sig och styrelsen i övrigt 

och avslutade stämman med ett stort tack till presidiet och överlämnade 

Jubileumsboken och blommor till mötesordförande, som tackade för en trevlig 

eftermiddag. 

 

 Avtackning och hedersutmärkelse Silvernålen 2022  

 Årets Silvernålar tilldelades ”Makarna Solvik” Lars-Göran Nilsson samt Anna-Greta 

Nilsson. De hade förhinder att närvara men kommer få sina silvernålar längre fram i 

sommar. 

 




