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

berättelse för verksamheten 2019. 

Styrelsen 
Styrelsen har haft följande sammansättning under 2019:   

Ordinarie ledamöter  

Ordförande:    Anders Westin 

Vice ordförande  Emma Rundgren 

Kassör   Monica Stolpe - Nordin 

Sekreterare   Alf Olsson 

Ledamot:   Ulrika Petterson 

   Kennet Ericzon 

   Göran Wallin 

   Kjell Larsson 

Vald av Studieförbundet Vuxenskolan  Siv Antonsson 

Vald av Centerpartiet   Ulf Jansson 

 

Ersättare  

Vald av distriktsstämman  Malin Westholm - Eriksson 

Vald av SV   Kerstin Liljegren 

Vald av Centerpartiet   Mattias Björlestrand 



 

Medlemsföreningar under 2019 
Antalet medlemsföreningar har varit oförändrat 37 stycken under året, samt Centerpartiets distrikt 

och Studieförbundet Vuxenskolan i Västmanland. 

Verksamheten under året 
Distriktsstämma 

Distriktsstämman 2019 hölls den 30 mars i Sevalla Bygdegård. Vid stämman närvarande 34 ombud 

från 16 föreningar. Till mötesordförande valdes Marcus Lindgren, kommunalråd och ordförande i 

kulturnämnden i Västerås kommun. Stämman besöktes av Per Lodenius som är förbundsordförande 

för Bygdegårdarnas Riksförbund. Han berättade om aktuella frågor inom förbundet. Från 

Försäkringskansliet i Varberg medverkade Anna Wernersson. 

Vid stämman utdelades förbundets silvernål efter nomineringar från föreningarna till: 

• Leif Lindstedt – Jugansbo bygdegårdsförening 

• Berndt Lindholm – Björksta bygdegårdsförening 

• Inge Dahlqvist – Harakers bygdegårdsförening 

• Josefin Eriksson – Distriktsstyrelsen och tidigare Tärna bygdegårdsförening 

Styrelsens verksamhet 
Styrelsen har haft sju sammanträden under året: 23 januari, 10 mars (Gullvalla bygdegård), 24 april 

(inkl. konstituerande), 20 maj, 4 september (Tärna bygdegård), 24 oktober och 9 december. 

För att förbättra kontakterna mellan lokalföreningarna och distriktsstyrelsen har ledamöter enligt ett 

fadderprogram besökt åtta bygdegårdar (som inte är representerade med ledamot i 

distriktsstyrelsen). Det har – ömsesidigt - resulterat i nya erfarenheter, infallsvinklar och ökad 

personkännedom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Styrelsemöte med fr. v. Emma, Monica, Ulf, Barbro Larsson (valber.), Göran, 

  Kjell, Anders, Per Lodenius (förbundsordför. i BR) och Kennet. 

Deltagande på förbundsstämma 
Under året har distriktet varit representerat vid årets förbundsstämma den 1-2 juni i Värnamo, 

Jönköpings bygdegårdsdistrikt, som samlade bygdegårdsaktiva från hela landet. Ombud från 

Västmanland var Kennet Ericzon, Ulrika Pettersson och Emma Rundgren. I samband med stämman 

firade Bygdegårdarnas Riksförbund 75-årsjubileum. 

 



 

Deltagande i förbundets aktiviteter 
Ulrika Pettersson har deltagit i Introduktion för nya styrelseledamöter och i förbundets 

konferenshelg i oktober. 

Emma Rundgren och Alf Olsson deltog i webbinariet om uthyrning. 

Kjell Larsson deltog på förbundets försäkringskonferens i aug.  

Anders Westin representerade distriktet på ordförandekonferens januari 2019.  

Landsbygdspolitik 

Distriktet har fortsatt deltagit i länsstyrelsens Partnerskap för landsbygdsfrågor. 

Anders Westin har haft överläggningar med Region Västmanland om områden där bygdegårdarna 

kan bidra med sådant som regionen vill genomföra. I förlängningen bör detta kunna leda till 

pengastöd från regionen. 

Distriktet har, tillsammans med Våra Gårdar och Folkets Hus och Parker, utarbetat ett inlägg om 

föreningsdrivna samlingslokaler som skickats till Region Västmanland i dess arbete med Regional 

Utvecklingsstrategi, RUS.  

Erfarenhetsutbytesträffar 

Ingen organiserad erfarenhetsutbytesträff har genomförts under året.  

Däremot kan vi från Västmanlands distrikt tacksamt notera att förbundet och försäkringskansliet gör 

stora insatser för att stötta lokalföreningarna i uthyrningsfrågor, enär vi initierat frågan genom en 

motion till förbundsstämman 2018. 

Inriktning kultur 

Humorduon Jonas & Mathias bjöd in ett antal bygdegårdar med syfte att skapa improvisationsrevy 

med lokalt innehåll och med hjälp av lokala förmågor. Revyer genomfördes i Dingtuna och Haraker. 

Distriktet bidrog med pengar tillsammans med Studieförbundet Vuxenskolan och Region 

Västmanland. 

Emma Rundgren har förberett ett filmprojekt tillsammans med förbundskansliet och med bidrag från 

Region Västmanland. Projektet beräknas kunna genomföras under 2020. 

Miljöarbete 

Under året har inga särskilda insatser inom miljöområdet genomförts.   

Engagemang i projekt 
Under 2018 gick distriktet in i projektet Skydda bygdegården initierat av Försäkringskansliet. En 

arbetsgrupp utsågs bestående av Göran Wallin (sammankallande), Kennet Ericzon, Kjell Larsson och 

Anders Westin. Projektet fortsatte under 2019 med ytterligare informationsträffar för 

lokalföreningarna. 

Hela 31 bygdegårdar har deltagit! Med kampanjen följde en 

rad förmånliga bidrag till säkerhetshöjande investeringar 

och rabatter på försäkringspremien. Och vid träffarna 

delades nya brandsläckare ut till deltagande föreningar. 

 

 

           

 Göran Wallin överlämnar brandsläckare  

 till Emma Rundgren från Kungsåra 

 Bygdegårdsförening 



 

Ekonomi 
Verksamhetsåret 2019 visar ett positivt resultat på 2 384 kr. Se detaljerad redogörelse i bilaga. 

Intäkter Utfall 2019 Budget 2019 
Distriktsstöd från förbundet  28 325  

Medlemsavgifter 11 100   

Projektbidrag 5 000  

Summa intäkter 44 425   

  

Kostnader   

Medlemsavgifter  (SV) 200    

Distriktsaktiviteter 12 832    

Försäkring 530    

Administrativa kostnader 1 313    

Arvoden 1 750    

Bankavgifter 2 925    

Kurser och förbundsaktiviteter       17 765   

Resor 4 726    

Summa utgifter 42 041   

  

Årets resultat 2 384   

 

Balansräkningen visar vid årets slut 76 338 kr i tillgångar. 

  



 

Slutord 
Vi vet att många funktionärer är engagerade i distriktets föreningar och att det är en bred 

verksamhet som är viktig för respektive ort och dess befolkning. Det finns många utmaningar men 

även möjligheter för bygdegårdsrörelsen både i landet i stort och så även i Västmanland.  

Tillsammans kan vi som är aktiva i distriktet och lokalföreningar hjälpas åt att med gemensamma 

insatser utveckla och stärka bygdegårdarna både lokalt, regionalt och nationellt. Visionen 

”Bygdegårdarna samlar Sverige” som antagits av förbundsstämman 2018, är ett uppfordrande motto 

som fler borde känna till.  

Styrelsen vill med denna verksamhetsberättelse tacka för gott samarbete med föreningarna under 

året och ser fram emot fortsatta kontakter och samarbeten under 2020.  

 

Styrelsens underskrifter 
 

Anders Westin  

 

Göran Wallin 

 

Monica Stolpe Nordin 

 

Ulrika Pettersson 

 

Kennet Ericzon 

Siv Antonsson 

 

Alf Olsson 

 

Ulf Jansson 

 

Kjell Larsson 

 

Emma Rundgren 

 

 


