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Västmanlands bygdegårdsdistrikt 
Styrelsen för Västmanlands bygdegårdsdistrikt får efter avslutat verksamhetsår avge följande berättelse 
för verksamheten 2020. 

 

Styrelsen 
Styrelsen har haft följande sammansättning under 2020:   

Ordinarie ledamöter     Kontaktperson för: 
Ordförande:    Anders Westin (AU) 
Vice ordförande  Emma Rundgren (AU) Ungdom 
Kassör   Angelica Nyberg (AU) Hemsida 
Sekreterare   Alf Olsson (AU) Hemsida 
Ledamot:   Monica Stolpe-Nordin 
   Kennet Ericzon Försäkring 
   Micaela Johansson Miljö 
   Kjell Larsson  Fastighetsfrågor 

Vald av Studieförbundet Vuxenskolan  Siv Antonsson  Kultur och utbildning 
Vald av Centerpartiet   Ulf Jansson 
 
Ersättare  
Vald av distriktsstämman  Malin Westholm-Eriksson Landsbygdsfrågor 
Vald av SV   Kerstin Liljegren Kultur och utbildning 
Vald av Centerpartiet   Barbro Larsson 

Medlemsföreningar under 2020 
Antalet medlemsföreningar har varit oförändrat, 37 stycken under året, samt Centerpartiets distrikt och 
Studieförbundet Vuxenskolan i Västmanland. 



Verksamheten under året 
Distriktsstämma 
Distriktsstämman 2020 hölls digitalt den 28 mars. Vid stämman närvarade 30 personer, varav 20 ombud 
för föreningar. Till mötesordförande valdes Ingrid Eriksson, före detta förbundsstyrelseledamot i 
Bygdegårdarnas Riksförbund. 

Stämman var planerad att hållas i Tärna bygdegård. Men på grund av coronapandemin ordnades stämman 
som ett videomöte - för första gången i bygdegårdsdistriktets historia. 

Vid stämman antogs nya stadgar enligt det förslag som utarbetats inom förbundet. Även en 
likabehandlingsplan och en kulturstrategi för distriktet fastställdes av stämman. 

Styrelsens verksamhet 
Styrelsen har haft åtta sammanträden under året: 21 
januari, 4 mars, 21 april (inkl. konstituerande, digitalt), 24 
maj (digitalt), 14 juni (Kungsåra bygdegård), 10 
september (Dingtuna bygdegård + digitalt), 4 november 
(Ranstaby + digitalt) och 16 december (digitalt). 

För att förbättra kontakterna mellan lokalföreningarna 
och distriktsstyrelsen genomförs sedan ett par år ett 
fadderprogram med besök i bygdegårdar (som inte är 
representerade med ledamot i distriktsstyrelsen). Under 
2020 blev det p.g.a. pandemin endast ett besök. 

 

Deltagande på förbundsstämma 
Distriktet representerades vid årets förbundsstämma som var planerad att hållas på Gotland men hölls 
digitalt den 30-31 maj. Ombud från Västmanlands distrikt var Anders Westin, Emma Rundgren och Kennet 
Ericzon.  

Deltagande i förbundets aktiviteter 
Anders Westin och Alf Olsson deltog i ordförande- och sekreterarkonferensen i Stockholm den 24-25 
januari.  

I en kick-off för ledamöter i distriktsstyrelserna deltog fyra från Västmanland.  

Förbundskansliet bjöd in till en digital konferenshelg den 10-11 oktober om fastighet, kultur. landsbygd, 
miljö och ungdom. Tre personer från styrelsen deltog. 

Den 3 november bjöd förbundskansliet och förbundsstyrelsens kontaktpersoner för mellansverige in till en 
nätverksträff kring aktuella frågor. Sex personer från distriktsstyrelsen deltog i träffen.  

Övrigt deltagande från distriktet 

Distriktet har fortsatt deltagit i länsstyrelsens Partnerskap för landsbygdsfrågor. 

Anders Westin deltog i en landsbygdskonferens i februari 2020 som hölls i Stockholm och finansierades av 
överskottet av Landsbygdslotten. 

I Västmanlands län sker samverkan och samordning för krishantering genom U-sam med länsstyrelsen 
som sammanhållande. Distriktet deltar i detta. 

I slutet av året har Anders Westin representerat distriktet i Region Västmanlands och Länsstyrelsens 
planering för kommande Covid-vaccination för att påvisa möjligheten till vaccination i bygdegårdar.  

Styrelsemöte vid Kungsåra bygdegård 



Erfarenhetsutbytesträffar 
En erfarenhetsutbytesträff med bygdegårdsföreningarna med 
temat uthyrning genomfördes den 8 februari.  23 personer 
deltog och 7 lokalföreningar var representerade. 

 

 

 

 

Inriktning kultur 
Det tidigare förberedda filmprojektet tillsammans med förbundskansliet och med bidrag från Region 
Västmanland har tyvärr måst skjutas på till 2021. 

Inför stämman hade styrelsen tagit fram ett förslag till kulturstrategi med mål och metoder för 
genomförandet. Strategin antogs av stämman och ska gälla under tre år med årlig uppdatering. 

Siv Antonsson deltog i utbudsdagen i Västerås den 1 februari som arrangerades av Riksteaterns distrikt i 
mellansverige och BR. Distriktet har samarbete med länsteatern om finansiering och marknadsföring av 
föreställningar i länet. 

Miljöarbete 
Under året har inga särskilda insatser inom miljöområdet genomförts.   

Engagemang i projekt 
Under 2018 och 2019 deltog distriktet i projektet Skydda bygdegården initierat av Försäkringskansliet. En 
arbetsgrupp utsågs bestående av Göran Wallin, Kennet Ericzon, Kjell Larsson och Anders Westin.  

En utvärdering som presenterades våren 2020 visade att 32 lokalföreningar deltagit i info-träffar eller haft 
personligt besök av arbetsgruppen. Statistiken visar att säkerhetsnivån vid bygdegårdarna har höjts 
betydligt. Det gäller särskilt beträffande brandlarm och vattenfelsbrytare. 

 

Ekonomi 
Intäkter Utfall 2020 Budget 2020 
Distriktsstöd från förbundet 17 400 17 400 
Medlemsavgifter á 300 11 100 11 100 
Övriga intäkter 6 925 
Projektstöd 30 000   
Summa intäkter 58 506 29 425 

  
Kostnader   
Medlemsavgifter (SV) 200 200 
Distriktsaktiviteter och utbildn 10 113 8 000 
Försäkring 590 530 
Administrativa kostnader 1 000  1000 
Arvoden 2 500  2 500 
Bankavgifter 2 925  2 925 
Kurser och förbundsaktiviteter       15 000 
Resor 3 585 4 500 
Projektkostnader     
Arrangemangsstöd  10 000 
Summa utgifter 20 913 44 655 

  
Årets resultat 37 593  -15 230 

 

Träff om uthyrning med 
Anna Wernersson från 

försäkringskansliet 

Verksamhetsåret 2020 visar ett 
positivt resultat på 37 593 kr. Se 
detaljerad redogörelse i bilaga. 

Balansräkningen visar vid årets slut 
113 930 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, är ett uppfordrande motto som alla i bygdegårdsrörelsen 
borde känna till.  

År 2020 har på grund av pandemin, varit ett märkligt år för samhället i stort och så även för 
bygdegårdsrörelsen. Vi blickar tillbaka på ett år som präglats av inställda arrangemang och uteblivna 
uthyrningar som påverkat våra föreningar i väldigt stor utsträckning. Föreningarna har jobbat för att ställa 
om i stället för att ställa in och de digitala mötesformerna har tagit fart. 

Styrelsen vill med denna verksamhetsberättelse tacka för gott samarbete med föreningarna under året 
och ser fram emot fortsatta kontakter och samarbeten under 2021.  
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