
Kallelse till årsstämma 
med Västmanlands bygdegårdsdistrikt 

 

 

Datum:   Lördagen den 9 april 

Tid:  kl. 10.00 – 15.00 

Plats:   Ransta Nästa bygdegård 

 

Årsmöteshandlingar bifogas anmälda ombud via e-post. Handlingar finns också i stämmolokalen 

från kl. 9.00 på stämmodagen.  

 

Program 
 

9.30-10.00   Ombudsanmälan. Kaffe och smörgås 

10.00-11.00   Stämma enl. bifogad föredragningslista 

11.00 – 11.30 Landshövding Minoo Akhtarzand talar om aktuella frågor hos 

Länsstyrelsen Västmanland.  

11.30-12.15  Rundvandring och presentation av Ransta Nästas ombyggnad. 

12.15 - 13.00  Sopplunch med underhållning av Liz & Ken 

13.00 - 13.50  Information om byggfrågor med Göte Johansson 

14.10 – 15.00 Information om brandförebyggande arbete.  

Tommy Jansson - Räddningstjänsten Sala Heby 

15.00   Avslutning 

 



Förslag till: Föredragningslista vid Bygdegårdsdistriktets stämma 
2016 
1. Stämmans öppnande 

2. Val av ordförande och sekreterare för stämman 

3. Val av två personer att jämte ordföranden justera stämmans protokoll 

4. Fastställande av föredragningslista 

5. Fastställande av röstlängd (även medlemsorganisationerna) 

6. Godkännande av kallelsen 

7. Distriktsstyrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för det senaste 
verksamhetsåret 

   8. Revisorernas berättelse 

 9. Fråga om fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat 

10.  Fråga om ansvarsfrihet för distriktsstyrelsens ledamöter 
 11.  Beslut angående 

  a) mandattid för distriktsstyrelsens ledamöter och eventuella ersättare 

  b) antal ledamöter och eventuella ersättare i styrelsen 

  c) ev. representation av medlemsorganisationerna i distriktsstyrelsen  

  d) ev. ersättning till styrelseledamöter m.fl. 

12. Val av distriktsordförande 

13.  a) Val av övriga styrelseledamöter och ersättare 

  b) Anmälan av medlemsorganisationernas representanter i distriktsstyrelsen 

14.  Val av revisorer jämte ersättare 
 

15.  Information om förbundsstämman i Hudiksvall 2016. 

   a)  Val av ombud och ersättare till riksförbundets stämma, enligt fördelningslistan 

16.  Redovisning verksamhetsplan och budget för 2016 samt diskussion om riktlinjer för 
kommande års verksamhet  

17.  Fråga om distriktets avgift för 2016 och 2017 

18.  Val av tre ombud jämte suppleanter till Studieförbundet Vuxenskolans avdelningsstämma 2017 

  19.  Val av valberedning inför 2017 års distriktsstämma 

20.  Motioner 

   21.  Rapport från 

  a)  kulturrådsansvarig 

  b)   byggansvarig 

  c) försäkringsansvarig   

  d)  miljöansvarig 

          e)    hemsidesansvarig 
 

22.  Vid stämman väckta frågor 

23.  Stämman avslutas 



Motion ang. ”Bygdegårds-rabatt” på möbler 
 

Bygdegårdarnas Riksförbund har tidigare använt devisen ”möjligheternas hus”, något som verkligen 

är en bra, övergripande beskrivning för de 1423 stycken lokalföreningar med sina lokaler som finns i 

landet. Här ryms en stor variation av aktiviteter inom väggarna som grovt kan delas in i bildning, 

nöje och kultur. 

 

Oavsett vad en Bygdegårdsförening har för olika typer av verksamhet så speglar lokalerna och dess 

inredning och utrustning mångsidighet och flexibilitet. Något som är gemensamt för alla 

bygdegårdsföreningar i landet är behoven av att enkelt och snabbt kunna möblera om och växla 

mellan olika typer av aktiviteter. En förutsättning för denna flexibilitet är möbler som är enkla, 

smidiga och samtidigt hållbara. 

 

De flesta bygdegårdsföreningar köper inte möbler så ofta men när det väl sker, så påverkar det 

ekonomin ordentligt då möbler som uppfyller ovanstående krav har ett högt inköpspris. Lägg därtill 

det stora antal stolar och bord som krävs för att möbler upp en stor lokal. 

 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi: 

 

Att förbundskansliet ges i uppdrag att undersöka möjligheten för ”Bygdegårdsrabatt” hos 

leverantörer av stolar och bord och andra inventarier som kan anses lämpliga för bygdegårdar. 

 

Att distriktsstämman för Västmanlands bygdegårdsdistrikt beslutar att bifalla ovansåtende motion 

och vidarebefordrar densamma till förbundsstämman 2016. 

 

 

Vid ordinarie styrelsemöte för Västmanlands Distriktsstyrelse, den 29 feb 2016, beslutades att 

bifalla motionen och överlämna den till Distriktsstämman. 

  



Motion om tidningen Bygdegården till distriktens ledamöter och 

ersättare 
 

Bygdegårdarnas Riksförbund ger fyra gånger per år ut Tidningen Bygdegården i en upplaga av 7000 

exemplar. Tidningen utgör ett viktigt led i den information förbundet förmedlar till alla som är 

engagerade i bygdegårdar, och till alla de som vill följa vad som händer i denna växande folkrörelse. 

Tidningen speglar också den rika verksamhet som sker i landets föreningar, sprider goda exempel, 

erfarenheter etc. 

Landets 1423 lokalföreningar som är anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund, är indelade i 24 

stycken distrikt. På respektive distriktsstämma är funktionärer valda till olika poster i 

distriktsstyrelsen. Uppskattningsvis är det ca 200 personer i landet som ingår förbundets 24 

distriktsstyrelser. 

Dessa funktionärer, säg ca 200 st, har en viktig och betydelsefull roll som ambassadörer för 

bygdegårdsrörelsen gentemot lokalföreningarna, landsting, kommuner och andra myndigheter och 

organisationer. Det är därför av största vikt att de är uppdaterade kring aktuella projekt och andra 

nyheter. 

 

Vi tänker att Tidningen Bygdegården kan utgöra den informationskanalen till dessa funktionärer. Vi 

vet att distrikten kan prenumerera på ytterligare prenumerationer än de som är standard men vi vill 

gärna se att en plats i en distriktsstyrelse med automatik ger en prenumeration av Tidningen 

Bygdegården. 

 

Vi föreslår därför: 

- att förbundsstyrelsen ser över möjligheten att alla ordinarie ledamöter och ersättare i 

distriktsstyrelserna med automatik får en prenumeration av Tidningen Bygdegården under sin 

mandatperiod. 

 

- att distriktsstämman för Västmanlands Bygdegårdsdistrikt beslutar att bifalla motionen och 

vidarebefordrar densamma till Förbundsstämman 2016. 

 

Styrelsen för Västmanlands Bygdegårdsdistrikt g:m Anders Westin 

 

 

Vid ordinarie styrelsemöte för Västmanlands Distriktsstyrelse, den 29 feb 2016, beslutades att 

bifalla motionen och överlämna den till Distriktsstämman. 

 



 

 

Verksamhetsberättelse 

 

 

 

 
 

2015 
Västmanlands bygdegårdsdistrikt 
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Västmanlands bygdegårdsdistrikt 
Styrelsen för Västmanlands bygdegårdsdistrikt får efter avslutat verksamhetsår avge följande 

berättelse för verksamheten 2015:  

Bygdegårdsåret 2015 har varit ett år med fokus på att ge bygdegårdsdistriktet ny kraft. Uppgiften har 

vi tagit oss an med engagemang. För att kunna ha ett starkt distrikt tror vi på att ha en god kontakt 

mer våra medlemsföreningar, något som vi i år har fokuserat på att förbättra.  Våra 

styrelseledamöter har deltagit på olika utbildningar och konferenser för att kunna stödja våra 

medlemsföreningar.  

Styrelsen 
Styrelsen har haft följande sammansättning under 2015:   

Ordinarie ledamöter:  

Ordförande:    Josefin Eriksson 

Vice ordförande   Anders Westin 

Kassör:    Margita Thörnström 

Ledamot:    Alf Olsson 

Bo Johansson 

Kennet Ericzon 

Mikael Palmqvist 

Per-Åke Cedervång 

Petra Johansson 

Vald av Studieförbundet Vuxenskolan  Monica Stolpe Nordin 

Vald av Centerpartiet   Indi Persson 

 

Ersättare  

Vald av distriktsstämman:  Sabina Sandell 

Vald av SV:    Tommy Karlsson 

Vald av Centerpartiet:   Per Rostad 

Medlemsföreningar under 2015: 
Under 2015 har en ny förening tillkommit: Karbenningbygdens Ekonomiska förening 

Inga utgående medlemmar 

Nu:  37 medlemsföreningar  

 



 

Karbenningbygdens Ekonomiska förening. Foto: Anders Westin 

Verksamheten 
Distriktsstämman 2015 hölls den 19 april i Tortuna bygdegård. 15 medlemsgårdar var representerade 

och ca 50 personer deltog på mötet. Till mötesordförande valdes Göran Karlsson. Kenneth Nilshem 

från förbundsstyrelsen besökte stämman för att berätta Landsbygdsprogrammet, Lars Kallsäby 

informerade om Leader och Erik Söderberg från Agenda 21 berättade om organisationen och dess 

verksamhet. Silvernålar tilldelades Göran Wallin - Ransta Nästa och Irene Sandberg- 

Distriktsstyrelsen. 

Flera ledamöter avtackades vid stämman. Per-Olof Graaf, Irene Sandberg, Eva Maria Forsberg, Mats 

Abrahamsson, Bertil Persson, Lars Björklund och Anette Gerhardsson.  

Styrelsen har haft sex sammanträden under året ( 15/1, 24/3, 11/5, 24/8, 28/10 samt 9/12).  

Representation 
Under året har styrelseledamöter representerat distriktet på olika sätt. Här är ett urval: 

Förbundsstämman: Vid årets förbundsstämma i Lundsbrunn. Skaraborgs distrikt, samlades 

bygdegårdsaktiva från hela landet. Två ledamöter från Västmanland; Margita Thörnström och Mikael 

Palmqvist. 

Introduktion av ny förening: Josefin Eriksson och Anders Westin besökte vår nya medlemsförening 

Karbenning Ekonomisk förening för att introducera dem i bygdegårdsrörelsen. 

Josefin Eriksson har också deltagit vid ett partnerskapsmöte på länsstyrelsen. 

Landsbygdsprogrammet. På mötet deltog också Carina Hördegård, verksamhetsutvecklare på 

bygdegårdskansliet.   

Utveckling och utbildningar 
Distriktsstyrelsen har arbetat med utvecklingsfrågor på olika sätt och deltagit på utbildningar.  

Styrelsen samlades för att diskutera med hjälp av metoden ”Ett steg till”, under ledning av Maria 

Gage – Riksteatern Västmanland. Resultatet av diskussionerna har vi sedan arbetat vidare med under 

året.    



Områdesträffar En faktor som vi i distriktsstyrelsen anser är viktig för vårt arbete, är kontakten med 

medlemsföreningarna. Det framkom under diskussionerna vid ”Ett steg till” där vi bestämde oss för 

att anordna träffar med föreningarna. Det blev två träffar som anordnades under senhösten, en i 

Köping den 16 november och en i Sevalla den 19 november. Träffarna var tillfällen att tillsammans 

med föreningarna prata ihop oss om vi ska jobba tillsammans och vad föreningarna har för behov av 

distriktsstyrelsen. På träffarna har bl.a. Per-Åke Cedervång visat och berättat om den 

vattenfelsbrytare som distriktet nu innehar för demonstration och kan ge tips inför installationen. 

Monica Stolpe Nordin har berättat om samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.  

 

  

Träffen i Sevalla. Foto: Alf Olsson  

 

Utbildningar 2015 

Flera av våra styrelsemedlemmar har deltagit vid nationella bygdegårdskonferenser   

Landsbygdsprogram-konferens 23/1 Josefin Eriksson 

Film och kulturkonferens 12-13/9  Mikael Palmqvist 

Distriktstyrelseintroduktion 11/9 Margita Thörnström och Alf Olsson 

Landsbygdsprogram-konferens 18/9 Anders Westin 

Bygg och försäkringskonferens 3-4/10 Per-Åke Cedervång 

 

Josefin Eriksson har under hösten gått Landstinget Västmanlands processutbildning i arrangörskap.  

  



Ekonomi 

Resultaträkning 2015 för Västmanlands Bygdegårdsdistrikt  

Intäkter    

Distriktsstöd från förbundet  17500,00  

Ers Brandförebyggande  900,00  

Medlemsavgifter 25st  7500,00  

Övrigt  55,00  

Summa intäkter 2015  25955,00  

Kostnader    

Resor  540,00  

Arvoden  500,00  

Kurser & Förbundsaktiviteter  13490,00  

Försäkring  300,00  

Bankavgift  500,00  

Distriktsaktiviteter  4255,94  

Representation  3010,29  

Summa utgifter 2015  22596,23  

   

Årets resultat  3358,77  

 

  



Balansräkning per 31 dec 2015 för Västmanlands Bygdegårdsdistrikt  
 

Tillgångar    Skulder    

Bank  56 999      

Handkassa  0      

    Summa skulder  0  

        

    Eget kapital jan 2015  53 640  

    Årets resultat  3 359  

Summa tillgångar  56 999  Summa skulder o eget kapital  56 999  

 

Bokslutskommentar  

Skulder    

Arvoden   2000  

Resor  1423  

Summa skulder  3423  

Fodringar     

Medlemsavgifter  7800  

Summa fodringar  7800  

Summa efter skulder och fodringar 61376 

  



Revisionsberättelse 
 

 

 

Slutord 
Tack för förtroendet att leda nysatsningen på bygdegårdsdistriktet. Både till styrelsemedlemmar och 

er ute i föreningarna. Vi uppmanar er att se till att er förening har korrekta kontaktuppgifter i 

årsrapporteringen- det är vår enda väg att nå er.  

  



Prel. verksamhetsplan 2016 
 

Våren 2016  Bilda Facebookgrupp för funktionärer i bygdegårdsföreningarna 

Januari Styrelsemöte med tema ”Kulturråd” 

Mars: Ett utbildningsprogram tas fram inspirerat av områdesträffarna 

April:  Distriktsstämma i Ransta med tema brand och byggfrågor 

Maj: Ev. bilda ett kulturråd av representanter från respektive bygdegårdsförening 

 

Hösten 2016: Idéforum i form av en dag för erfarenhetsutbyte för samtliga funktionärer i länets 

bygdegårdsföreningar. 

Under året: Bygdegårdsdistriktet ska förövrigt fortsätta att bevaka kommunernas agerande gällande 

föreningarna i syfte att stärka bygdegårdsrörelsens roll genom att bevaka remisser och andra 

ärenden som berör bygdegårdsverksverksamheten.  Vi ska också arbeta för att stärka kontakten med 

bygdegårdsföreningarna.  

Budget 2016  
Intäkter  Budget 2016  Utfall 2015  Budget 2015  

Distriktsstöd från förbundet  17 700  17500  17600  

Medlemsavgifter  11 100  7500  7500  

Övriga intäkter  4 000  955  875  

Summa intäkter 2015  32 800  25955  25975  

 

Kostnader        

Kurser & Förbundsaktiviteter  15 000  13490  12000  

Distriktsaktiviteter  8 000  4255  7675  

Resor  2 500  540  3000  

Arvoden  2 500  500  2500  

Försäkring  300  300  300  

Bankavgifter  2 500  500  500  

Representation  2 000  3010,29    

Summa utgifter   32 800  22596,23  25 975  



Styrelsens underskrifter 
 

 

 

Josefin Eriksson 

 

 

 

Anders Westin 

 

 

 

Alf Olsson 

 

 

 

Bo Johansson 

 

 

 

Kennet Ericzon 

 

 

 

Margita Thörnström 

 

 

 

Mikael Palmqvist 

 

 

Per-Åke Cedervång 

 

 

 

Petra Johansson 

 

 

 

Monica Stolpe Nordin 

 

 

 

Indi Persson 

 

 

 

Sabina Sandell 

 

 

 

Tommy Karlsson 

 

 

 

Per Rostad 


