Protokoll
Bygdegårdarnas Riksförbunds förbundsstämma
2 – 3 juni 2018 Marholmen, Stockholms län

Lördag den 2 juni kl. 13.00
§1

Stämmans öppnande
Sång och musik framfördes av Amanda Ginsburg tillsammans med Filip Ekestubbe
och Ludvig Eriksson.
Amanda Eklund och Bo Carlqvist gick in med fanor.
Välkomsthälsningar
Värddistriktets ordförande Bo Carlqvist hälsade 2018 års förbundsstämma
välkommen till Stockholms bygdegårdsdistrikt.
Anders Olander kommunalråd i Norrtälje kommun hälsade välkommen till
Stockholms län och Norrtälje kommun.
Utmärkelser
Karin Olsson delade ut det nyinstiftade miljöstipendiet till Carina Hellström,
Skaraborg med motiveringen ”Bygdegårdarnas Riksförbund och Nordic Green
Energy ser att du som person på ett aktivt och förtjänstfullt sätt arbetat med miljö i
ett bygdegårdsdistrikt och varit miljöansvarig i många år. Du har tjänat som
inspiratör för andra likväl som du säger dig ha blivit sporrad att arbeta vidare av
andra miljömärkta personer i bygdegårdarna. Du har även varit delaktig när
förbundet sett över sitt miljömaterial i olika omgångar.”
Förbundsordförande Per Lodenius delade därefter ut förbundets högsta utmärkelse,
guldplaketten, till Hillevi Sandström, Niemisel och Lars Gustafsson, Bettna.
Även Kerstin Marquardt, Umeå, tilldelades förbundets högsta utmärkelse men var ej
på plats.
Solveig Carlsson delade ut utmärkelsen Årets bygdegårdsförening 2018. Den
tilldelades Oppmanna-Vånga i Kristianstad kommun i Skånes distrikt, vilken
representerades av Kaj Göransson och Lena Hammerli.
Solveig Carlsson läste motiveringen; ”Oppmanna-Vånga bygdegårdsförening tar
tillvara och utvecklar en 300 år gammal tradition och har skapat en samlingsplats
för bygden. På Brunnen i Arkelstorp ger föreningen plats åt välbefinnande och
fest i en naturskön miljö. Föreningen har ett aktivt hållbarhetsarbete med
miljödiplom och utveckling av hälsofrämjande aktiviteter.”
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Monica Eriksson, sekreterare i Stockholms läns bygdegårdsdistrikt, framförde en
hälsning från Årets bygdegårdsförening 2017, Odensala Bygdegård, och
överlämnade Årets bygdegårdsföreningars budkavle.
Oppmanna-Vånga bygdegårdsförening framförde ett tack och visade bilder från
bygden.
Förbundsstämmans öppnande
Förbundsordförande Per Lodenius inledde med att tacka alla som medverkat vid
öppnandet av stämman och hälsade ombud, gäster och samarbetspartner välkomna
till stämman. Per tackade även förbundsstyrelsen, arbetsutskotten och kansliet för
dess arbete under året.
Förbundsstämman 2018 förklarades öppnad.
§2

Val av ordförande och vice ordförande vid stämman
Eva Dahlänger, ordförande i valberedningen, föredrog valberedningens förslag.
(Bilaga 1)
Stämman beslutade
att
att

§3

till ordförande vid stämman utse Raymond Svensson, Haninge.
till vice ordförande vid stämman utse Solveig Carlsson, Bolmsö.

Anmälan av styrelsens val av sekreterare
Stämmoordförande meddelade att förbundsstyrelsen beslutat
att
att

§4

utse förbundssekreterare Karin Fälldin till föredragande sekreterare.
utse Lovisa Birath till protokollförande sekreterare.

Val av två protokolljusterare att jämte ordföranden justera stämmans
protokoll
Eva Dahlänger, ordförande i valberedningen, föredrog valberedningens förslag.
Stämman beslutade

§5

att

till protokolljusterare utse Mildred Näsström, Jämtland samt Mikael
Larsson, Sjuhärad

att

till rösträknare utse Anna Hammarström, Gävleborg och Göte Johansson,
Halland

Godkännande av föredragningslistan
Raymond Svensson tackade för förtroendet att bli utsedd till stämmoordförande och
föredrog förslaget till föredragningslista (bilaga 2).
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Mötesordförande, Raymond Svensson, yrkade på att motion 4 – Tak för medlemsavgift,
behandlas i samband med punkt 21 – Fastställande av årsavgifter för 2019.
Stämman beslutade
att

§6

godkänna föredragningslistan med föreslagna ändringar

Stämmoordning
Karin Fälldin, föredragande sekreterare, föredrog förbundsstyrelsens förslag till
stämmoordning.
Stämman beslutade

§7

att

ordet begärs genom att röstkortet hålls upp

att

inlägg sker från talarstolen.

att

yrkanden sker skriftligt och överlämnas till stämmans ordförande direkt
efter avslutat inlägg.

att

beslut sker med acklamation.

att

stämman kommer att arbeta i beredningsgrupper där motioner, förslag
från styrelsen och riksvalberedningen, samt medlemsavgiften
behandlas. Beredningsgruppernas förslag blir huvudförslag till stämman.

Fastställande av röstlängd
Före stämmans öppnande hade 104 ombud avprickats samt 11 ledamöter från
förbundsstyrelsen. Totalt 115 röstberättigade ombud. (bilaga 3).
Förbundssekreterare, Karin Fälldin, meddelade att ett ombud ej var
stämmoval.
Per Lodenius, yrkade att även icke distriktsstämmovalda
ombud innefattas av rösträtten.
Stämman beslutade
att
att

§8

avprickad röstlängd utgör underlag för eventuell omröstning.
även icke distriktsstämmovalda ombud innefattas av rösträtt.

Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
Förbundssekreterare Karin Fälldin redogjorde för kallelsen till förbundsstämman.
Kallelsen har utgått i stadgeenlig ordning.
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Stämman beslutade
att
§9

stämman är utlyst i behörig ordning.

Styrelsens redovisning för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret
a) Verksamhetsberättelse jämte ekonomisk berättelse
Förbundssekreterare Karin Fälldin föredrog förbundets verksamhetsberättelse jämte
ekonomiska berättelse för 2017 (bilaga 4).
Ombud 19, Doris Vesterlund, Stockholms län yrkade
att från och med 2019 trycka en mindre upplaga av verksamhetsberättelsen för
användning i marknadsföringssyfte
Stämman beslutade
att
att

med godkännande lägga 2017 års verksamhetsberättelse jämte ekonomiska
berättelse till handlingarna.
avslå Doris Vesterlunds yrkande

b) Uppdrag till förbundsstyrelsen från förbundsstämman 2017
Förbundsstyrelsens redovisning av ålagda uppdrag från 2017 har varit utsända.
Förbundssekreterare Karin Fälldin redogjorde för uppföljning av 2017 års uppdrag
(bilaga 5).
Stämman beslutade
att

godkänna föreliggande redovisning med anledning av föregående års
stämmas beslut.

Per Lodenius, förbundsordförande och Monica Eriksson, lotteriföreståndare Landlotten,
presenterade Landlotten och det överskott som tillfaller Bygdegårdarnas Riksförbund.
Hälsning från Helena Vilhelmsson, Vice ordförande Centerkvinnorna.
Stämman ajournerades för fika klockan 15.30.
Stämman återupptogs klockan 16.00
Liz Mattson föreläste om landsbygdsutveckling på Åland.
§ 10

Revisorernas berättelse
Maud Johansson, förtroendevald revisor, föredrog revisorernas berättelse och att
styrelsen föreslås beviljas ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. (Bilaga 6)
Stämman beslutade
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att lägga revisionsberättelsen till handlingarna.
§ 11

Fråga om fastställande av balansräkning
Den ekonomiska redovisningen framgår av verksamhetsberättelsen sid 17-22 i
stämmohandlingarna.
Stämman beslutade
att

§ 12

den i verksamhetsberättelsen intagna balansräkningen per den 31/12
2017 slutande på 27 017 066 kr fastställs.

Beslut i anledning av vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Stämman beslutade
att
att
att

§ 13

150 000 kronor överföres till kanslifonden
250 000 kronor överföres till BR:s 75-årsjubileum såsom ändamålsenliga
medel.
1 107 475 kronor balanseras i ny räkning.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Stämman beslutade
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017.

§ 14

Beslut angående resefördelning enligt stadgarna § 9, mom. 8 för 2018
Förbundssekreterare, Karin Fälldin, föredrog förbundsstyrelsens förslag till beslut.
Stämman beslutade
att

§ 15

resekostnaderna för distriktsombuden betalas av distrikten i förhållande
till antalet närvarande ombud vid stämman.

Ersättningsfrågor
a) Ersättning för distriktens ombud för 2019
Föredragande sekreterare, Karin Fälldin, föredrog förbundsstyrelsens förslag.
Stämman beslutade
att

ersättning till distriktens ombud ska utgå enligt följande:
Resa ersätts enligt billigaste färdsätt. Sker resa med bil hela sträckan ska
samåkning ske. Ersättningen utgår med det belopp som är avdragsgillt enligt
inkomstskattelagen (f.n. 18:50 kr per mil).
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Förbundssekreteraren äger rätt att bevilja dispens från billigaste färdsätt.
b)

Ersättning till förtroendevalda

Eva Dahlänger, valberedningens ordförande, föredrog valberedningens förslag till
beslut.
Stämman beslutade
att

regler för ersättning till styrelseledamöter, revisorer, ledamöter i råd och
arbetsgrupper, valberedning samt andra förtroendevalda som utses representera BR (gäller ej deltagare eller medverkande på BR:s kurser och konferenser
samt arbetsinsatser på BR:s kansli) ska vara enligt följande:
Ersättning utgår för resa med andra klass järnväg. Flyg får utnyttjas efter samråd med ordförande eller förbundssekreterare. Bilersättning ska utgå i de fall
då det ej finns tillgång till andra kommunikationsmedel. Ersättning utgår då
med det belopp som är avdragsgillt för resor i tjänsten enligt inkomstskattelagen, f.n. 18:50 kr per mil. Samåkning ska ske i görligaste mån.
Sammanträdesersättning utgår med 1 400 (ökning med 100 kr) kr per bevistat
sammanträde. Vid telefonsammanträde utgår ett arvode på 300 kr. Ersättning
utgår endast för ett sammanträde per dag. Traktamentsersättning utgår ej.
Ersättning enligt ovan ska även utgå till medlemsorganisationernas representanter i styrelsen om ej huvudmannen betalar sådana ersättningar.
En ersättning ska utgå till förbundsordföranden, vice ordförande, AU-ledamot.
Ersättningen föreslås enligt följande per år:
Förbundsordföranden ett halvt prisbasbelopp, som för närvarande motsvarar
22 750 kr.
Vice förbundsordförande med 10 % av prisbasbelopp, för närvarande 4 550 kr,
AU ledamot 8 % av prisbasbelopp, för närvarande 3 640 kr.
Arvode revisorer: 1000 kr.
Utöver detta utgår en ersättning till valberedningens ordförande på 4000 kr
samt övriga ledamöter i valberedningen 2000 kr.

§ 16

Val av förbundsordförande
Eva Dahlänger, valberedningens ordförande, föredrog valberedningens förslag.
Omval av Per Lodenius, Norrtälje, Stockholms län.
Stämman beslutade enhälligt
att

§ 17

till förbundsordförande utse Per Lodenius, Norrtälje, Stockholms län.

Val av övriga ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen
a) Val av ledamöter
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Eva Dahlänger, valberedningens ordförande, föredrog valberedningens förslag till
beslut.
Stämman beslutade
att

till ordinarie ledamöter utse:
Anders Karlsson, Solna (AB), omval
Benny Jansson, Torsö (R), omval
Kenneth Nilshem, Arbrå (X), omval
Anna Nordström, Hägersten (AB), omval
Karin Olsson, Sjöbo (M), omval
Magnus Danielsson, Älvsbyn (BD), omval
Sören Runnestig, Habo (R), nyval
Ulla Johansson, Flen (D), nyval

b) Beslut om antal ersättare
Eva Dahlänger, valberedningens ordförande, föredrog valberedningens förslag.
Stämman beslutade
att

utse tre ersättare.

c) Val av ersättare
Eva Dahlänger, valberedningens ordförande, föredrog valberedningens förslag.
Stämman beslutade

§ 18

att

till ersättare utse:
Maria Eilertsen, Njurunda (Y), omval
Malin Svensson, Tärnaby (AC), omval
Tina Jonasson, Säffle (S), nyval

att

ersättarna tjänstgör i vald ordning.

d)

Anmälan av medlemsorganisationernas representanter i
förbundsstyrelsen
SV, ordinarie
Eva-Karin Hempel
SV, ersättare
Jenny Gudmundsson
CUF, ordinarie
Märta Martin Åkesson
JUF, ordinarie
Nils-Erik Grönvall
LRF, ordinarie
Hanna Österberg

Val av revisorer och ersättare för dessa
Eva Dahlänger, valberedningens ordförande, föredrog valberedningens förslag.
Stämman beslutade
att

till ordinarie revisorer utse:
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Bo Åkerling, Örebro (T), omval
Maud Johansson, Knivsta (C), omval
Jens Forneng, LR Revision, nyval, auktoriserad revisor
att

§ 19

till revisorsersättare utse:
Clas Forsgren, Norrtälje (AB), omval
Kristina Haglund, Örebro (T), omval
Peter Lindbladh, Örebro (T), auktoriserad revisor, omval

Rapport ang. Bygdegårdsförsäkringen
Bygg- och försäkringsrådets ordförande Anders Karlsson föredrog
förbundsstyrelsens rapport för Bygdegårdsförsäkringens verksamhet under 2017
(bilaga 7).
Länsförsäkringar Halland delade ut återbäring och skadebonus på sammanlagt
2 619 213 kr.
Stämman beslutade
att

med godkännande lägga den lämnade verksamhetsrapporten till handlingarna.

Stämman ajournerades klockan 17.05 lördag den 2 juni.
Stämman återupptogs klockan 08.30 söndag den 3 juni.
Anmälan om ombudsbyte
Ombud 18, Bo Carlqvist, Stockholms län, lämnar och ersätts av Marianne Pihl. Marianne Pihl är
vald ersättare på distriktsstämman.
Johan Anderblad, läsambassadören, föreläste om läsfrämjande insatser.

§ 20

Utvecklingsarbete för framtidens bygdegårdsrörelse
Förbundssekreterare Karin Fälldin föredrog för arbetet med utvecklingsarbetet under
det gångna verksamhetsåret.
a) Vision och långsiktiga mål
Anders Westin, ordförande i beredningsgrupp 1, föredrog gruppens arbete och
förslag till beslut. (Bilaga 8)
Ombud 18, Marianne nord, Stockholms län, begärde ordet och yrkade
att

1000 föreningar årligen gör en genomgång av bygdegården med stöd av
PM:et Årlig genomgång av bygdegården.
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Ombud 1, Per Lodenius, Förbundsstyrelsen, yrkade avslag på Marianne Nords
yrkande
Stämman beslutade
att

anta följande vision enligt beredningsgruppens förslag:

”Bygdegårdarna samlar Sverige. Vi är en öppen folkrörelse med mötesplatser i
hela landet. Bygdegårdsrörelsen har en ledande roll i att stärka bygden och dess
människor – nu och i framtiden.”
att

anta följande långsiktiga mål enligt beredningsgruppens förslag:

Fyra stycken visionsmål är formulerade för att sträva mot visionen, dessa är ej
tidsatta eller kvantifierade. Kopplat till visionsmålen formuleras ett antal
effektmål som är tidsatta och kvantifierbara. Dessa ska vara uppnådda år 2022.
Visionsmål 1: Bygdegårdsrörelsen är en välkänd och respekterad samhällsaktör.
Effektmål:
a)

Att 500 föreningar har bjudit in företrädare för kommunen till möten.

b)

Att samtliga distrikt har medverkat vid minst ett tillfälle vid framtagande av
regionala styrdokument.

c)

Att riksförbundet genom ett nationellt verksamhetsbidrag ges möjlighet att
än tydligare driva samhällsutveckling.

d)

Att kännedomen hos allmänheten ökar om bygdegårdar.

Visionsmål 2: Bygdegårdarna blir fler, med en ännu bättre spridning över landet.
Effektmål:
a)

Att det i 260 av Sveriges 290 kommuner finns minst en bygdegård ansluten
till Bygdegårdarnas Riksförbund.

b)

Att det finns 1440 stycken bygdegårdsföreningar.

Visionsmål 3: Bygdegårdarna är funktionella och tillgängliga mötesplatser.
Effektmål:
a)

Att 1 000 föreningar har gjort en genomgång av bygdegården med stöd av
PM:et Årlig genomgång av bygdegården.

b)

Att 500 föreningar har vidtagit åtgärder med anledning av genomgången.

Visionsmål 4: Bygdegårdarnas verksamhet når fler målgrupper.
Effektmål:
a)

Att 40 föreningar har mottagit ungdomsdiplom.

b)

Att 200 föreningar har gjort en insats för att nå nya målgrupper.
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att

avslå Marianne Nords yrkande

Ombud 18, Marianne Nord, Stockholms län, reserverade sig emot beslutet till
förmån för att genomgången av bygdegården borde göras av 1000 föreningar
varje år.
b) Plan för föryngring
Tina Jonasson, ordförande i beredningsgrupp 2, föredrog gruppens arbete och förslag
till beslut. (Bilaga 8)
Stämman beslutade
att

anta följande plan för föryngring enligt beredningsgruppens förslag:

För att nå ut till en yngre målgrupp är det viktigt att bygdegårdsrörelsen är
välkomnande och tillgänglig för alla åldrar. Oavsett ålder är det avgörande att bli
bemött med respekt och också få möjligheten att växa med ansvar. Denna plan för
föryngring behandlar därför både förslag som direkt rör barn och unga, men också
generella åtgärder som gör bygdegårdsrörelsen till en mer inkluderande
organisation för alla åldrar.
Dessa åtgärder ska Bygdegårdarnas Riksförbund arbeta för och/eller införa:
Övergripande:
• Ett ungdomsdiplom implementeras i organisationen.
• Skapa nätverk och mötesplatser för erfarenhetsutbyte för engagerade under 30 år
i organisationen.
• Främja uppstart av ungdomsföreningar i bygdegårdar.
• Mentorskapsprogram och plan för introduktion på olika nivåer och för de olika
uppdragen i styrelserna (förbund, distrikt, förening).
• Främja att en kick-off och/eller teambuilding genomförs på ett av de första
styrelsemötena på olika nivåer (förbund, distrikt, förening).
• Se över kommunikationen. Vilken bild av bygdegårdsrörelsen kommuniceras
och hur kommunicerar vi bättre internt och externt.
• Ge råd och stöd till föreningarna i frågan om uthyrning och hyreskontrakt.
• Arbeta för att föreningarna har en åldersgräns för uthyrning till privatpersoner
på 18 år (för den som är under 18 år hyr målsman).
Förbunds- och distriktsnivå:
• Förbundsstyrelsen och distriktsstyrelserna har en god representation och
spridning vad gäller ålder, kön och geografi.
• Förbundets valberedning bör ha minst en ledamot under 30 år.
• Förbundet står för kostnaderna för ombud under 30 år på förbundsstämman.
• Utbildning i ledarskap och mötesteknik för distriktsordförandena.
c) Översyn av styrdokument och förbundsstämma
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Lars Nilsson, ordförande i beredningsgrupp 3, föredrog gruppens arbete och förslag
till beslut. (Bilaga 8)
Beredningsgruppen föreslår stämman att besluta;
att

uppdra förbundsstyrelsen att revidera stadgarna och idéprogrammet för
Bygdegårdarnas Riksförbund och lägga fram detta som förslag till
förbundsstämman 2019.

Stämman beslutade
att bifalla beredningsgruppens förslag till beslut
§ 21

Fastställande av årsavgifter för 2019 och behandling av motion 4 – Tak för
medlemsavgiften
Mikael Larsson, ordförande i beredningsgrupp 4, föredrog gruppens arbete och
förslag till beslut. (Bilaga 8)
Ombud 76, Erik Ulriksson, Värmland, begärde ordet och yrkade bifall till
motion 4
Ombud 77, Ernst Askmar, Värmland, begärde ordet och yrkade bifall till
motion 4
Ombud 89, Leif Björk, begärde ordet och yrkade
att förbundsstyrelsen utreder varför den rörliga medlemsavgiften är
olika för den förening som äger lokalen och den som hyr. Det bör
finnas ett tak för de största föreningarna.
Ombud 19, Doris Vesterlund, Stockholms län, begärde ordet
Ombud 87, Eva-Lisa Eriksson, begärde ordet och yrkade
att avslå motionen
att förbundsstyrelsen får göra en fördjupad utredning eftersom det
finns obesvarade frågor
Ombud 76, Erik Ulriksson, Värmland, begärde ordet
Ombud 2, Solveig Carlsson, Förbundsstyrelsen, begärde ordet och yrkade avslag
på motion 4
Ombud 1, Per Lodenius, Förbundsstyrelsen, begärde ordet och
ställde sig bakom Eva-Lisa Erikssons yrkande om en fördjupad utredning som
sker i samband med stadgerevisonen och presenteras 2020.
Beredningsgruppen föreslår stämman besluta;
att

den fasta avgiften för föreningar som äger/hyr sin lokal fastställs till
oförändrat 1 400 kr.
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att

den rörliga avgiften för föreningar som äger sin lokal fastställs till 5,00 kr
per kvadratmeter,

att

den rörliga avgiften för föreningar som hyr sin lokal fastställs till
2,00 kr per kvadratmeter, dock maximalt 1000 kr,

att

den fasta avgiften för föreningar utan lokal fastställs till 500 kr.

att

avgiften för medlemsorganisationer fastställs till 1 000 kr.

Stämmoordförande ställde motion 4 mot avslag.
Votering begärdes.
Stämman beslutade efter votering
att
avslå motion 4
Stämman beslutade
att
Ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda utformningen av
medlemsavgiften och presentera resultatet efter två år (2020)
Stämman beslutade
att

§ 22

bifalla beredningsgruppens förslag till beslut om fastställande av
årsavgifter för 2019.

Redovisning av förbundets verksamhetsplan och budget för 2018 samt
antagande av riktlinjer för verksamheten 2019
a) Förbundssekreterare Karin Fälldin anmäler förbundets budget för 2018, vilken
redovisas i särskild handling. (bilaga 9)
Verksamhetsplanen för 2018 är utskickad till samtliga mottagare av nyhetsbrevet
och finns på förbundets hemsida/medlemssidorna.
b) Anders Westin, ordförande i beredningsgrupp 1, föredrog gruppens arbete och
förslag till beslut.
Beredningsgruppen föreslår stämman att besluta
att
Ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utifrån riktlinjerna för verksamheten
2019 ta fram en verksamhetsplan. (Bilaga 10)
Stämman beslutade
att bifalla beredningsgruppens förslag till beslut.

§ 23

Motionsbehandling (bilaga 8 och 11)
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Motion 1 – Uthyrningsverksamhet samt Motion 17 – hyrtagarens ansvar och
uthyrarens
Tina Jonasson, ordförande i beredningsgrupp 2, föredrog gruppens arbete och förslag
till beslut.
Beredningsgruppen föreslår stämman besluta;
att

bifalla motion 1 med följande att-satser,

att förbundsstämman beslutar ge förbundskansliet i uppdrag, att ta fram
allmänna råd, riktlinjer, checklistor och mallar som är juridiskt hållbara för att
underlätta bygdegårdsföreningarnas uthyrningsverksamhet samt
att förbundskansliet uppdras att genomföra en större informationsinsats till
bygdegårdsföreningarna om uthyrningsfrågor.
att

anse motion 17 besvarad.

Stämman beslutade
att

bifalla beredningsgruppens förslag till beslut.

Motion 2 – Förslag om stadgeändringar – förbundsstämma vartannat år samt
Motion 3 – Förbundsstämma vartannat år
Lars Nilsson, ordförande i beredningsgrupp 3, föredrog gruppens arbete och förslag
till beslut.
Beredningsgruppen föreslår stämman besluta;
att

anse motion 2 och 3 besvarade.

Stämman beslutade
att

bifalla beredningsgruppens förslag till beslut.

Motion 5 – Tillägg i Bygdegårdsförsäkringen
Mikael Larsson, ordförande i beredningsgrupp 4, föredrog gruppens arbete och
förslag till beslut.
Beredningsgruppen föreslår stämman besluta;
att

avslå motion 5, men ge förbundsstyrelsen i uppdrag att i kommande
avtalsförhandlingar undersöka möjlighet till mer omfattande
skadedjursförsäkring och bedöma om de är attraktiva för kollektivet.
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Stämman beslutade
att

bifalla beredningsgruppens förslag till beslut.

Motion 6 – Konkurrensneutral hyressättning
Mikael Larsson, ordförande i beredningsgrupp 4, föredrog gruppens arbete och
förslag till beslut.
Beredningsgruppen föreslår stämman besluta;
att

med bifall till motionens intentioner ge förbundsstyrelsen i uppdrag att föra
en dialog med Sveriges Kommuner och Landsting och Svenska Kyrkan om
förutsättningarna för bygdegårdar runt om i landets alla kommuner.

Stämman beslutade
att

bifalla beredningsgruppens förslag till beslut.

Motion 7 – Landsbygdsråd samt Motion 8 – Landsbygdsstrategi
Sofia Ohlsson, ordförande i beredningsgrupp 5, föredrog gruppens arbete och förslag
till beslut.
Beredningsgruppen föreslår stämman besluta;
att

anse motion 7 och 8 besvarade.

Ombud 85, Anders Westin, Västmanland, begärde ordet
Ombud 1, Per Lodenius, förbundsstyrelsen, informerade om att det nu valts ett
landsbygdsråd bestående av Kenneth Nilshem (ordförande), Benny Jansson, Monica
Eriksson och Sven-Anders Svensson.
Stämman beslutade
att

bifalla beredningsgruppens förslag till beslut.

Motion 9 – Telemarketing Landlotten
Sofia Ohlsson, ordförande i beredningsgrupp 5, föredrog gruppens arbete och förslag
till beslut.
Beredningsgruppen föreslår stämman besluta;
att

med bifall till motionens intentioner ge styrelsen i uppdrag att i dialog
med LRF Media fortsätta kvalitetssäkra försäljningsmetoderna för
Landlotten.
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att

utvärdera andra försäljningsalternativ, än telefonförsäljning.

Ombud 1, Per Lodenius, förbundsstyrelsen, begärde ordet och yrkade bifall till
beredningsgruppens förslag
Stämman beslutade
att

bifalla beredningsgruppens förslag till beslut.

Motion 10 – Spridning av goda exempel och mer aktivitet i sociala medier
Eva Pettersson, ordförande i beredningsgrupp 6, föredrog gruppens arbete och
förslag till beslut.
Beredningsgruppen föreslår stämman besluta;
att

bifalla motion 10 med följande att-satser,

att det skapas en digital tipsbrevlåda (en mailadress) ditt distrikt och föreningar
kan sända bilder med vidhängande text när det sker verksamhet som är bra att
sprida. Från denna brevlåda kan ansvariga personer på förbundskontoret plocka
underlag/utveckla reportageidéer till såväl tidningen som sociala kanaler. Det är
enkelt och kostnadseffektivt. Landets alla hörn får möjlighet att synas och vi får
alla möjlighet att bidra.
att det ska finnas en enkel plan för hur det är möjligt att använda framför allt
Facebook och Instagram ännu mer och vad som är viktigt att tänka på. Planen ska
utformas så att den kan användas centralt, regionalt och lokalt.

Stämman beslutade
att

bifalla beredningsgruppens förslag till beslut.

Motion 11 – Grafisk profil
Eva Pettersson, ordförande i beredningsgrupp 6, föredrog gruppens arbete och
förslag till beslut.
Beredningsgruppen föreslår stämman besluta;
att

bifalla motion 11 med följande att-sats,

att uppdra till förbundskansliet att utforma grafisk profil och dokumentmallar
som även omfattar distriktets namn och föreningens namn.
Ombud 89, Leif Björk, Dalarna, begärde ordet och yrkade
att förbundsstyrelsen undersöker om vår logga är mönsterskyddad, om så inte
är faller se till att loggan skyddas så att obehörig användning förhindras.
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Stämman beslutade
att
att

bifalla beredningsgruppens förslag till beslut.
bifalla Leif Björks yrkande.

Motion 12 – Videokonferenser
Eva Pettersson, ordförande i beredningsgrupp 6, föredrog gruppens arbete och
förslag till beslut.
Beredningsgruppen föreslår stämman besluta;
att
att

anse motion 12 besvarad.
använda den utrustning som finns hos BR:s samarbetsorganisationer.

Ombud 58, Britt Gustafsson, Halland, begärde ordet
Ombud 116, Matilda Danielsson, Norrbotten, begärde ordet
Stämman beslutade
att

bifalla beredningsgruppens förslag till beslut.

Motion 13 – Jämställdshetsfrågan
Lars Nilsson, ordförande i beredningsgrupp 3, föredrog gruppens arbete och förslag
till beslut.
Beredningsgruppen föreslår stämman besluta;
att

anta motion nr 13 i sin helhet

Ombud 87, Eva-Lisa Eriksson, Dalarna begärde ordet och yrkade
att
Ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ha med skrivningar om ”allas lika värde” i
revideringen av idéprogrammet
Ombud 7, Anna Nordström, förbundsstyrelsen, begärde ordet och yrkade bifall på
styrelsens förslag på att anse motionen besvarad
Ombud 28, Lars Gustafsson, Sörmland, begärde ordet, och yrkade på att bifalla
motion 13 i sin helhet
Ombud 97, Lars-Håkan Spjuth, Västernorrland, begärde ordet och yrkade bifall till
motion 13 i sin helhet
Ombud 10, Eva-Karin Hempel, förbundsstyrelsen, begärde ordet och yrkade bifall
på styrelsens förslag att anse motionen besvarad
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Ombud 7, Anna Nordström, förbundsstyrelsen, begärde ordet
Ombud 91, Gertrud Hjelte, Dalarna, begärde ordet och yrkade bifall till
förbundsstyrelsens förslag
Ombud 97, Lars-Håkan Spjuth, Västernorrland, begärde ordet och yrkade bifall till
motionen
Ombud 15, Malin Svensson, förbundsstyrelsen, begärde ordet
Ombud 19, Doris Vesterlund, Stockholms län, begärde ordet och yrkade bifall till
motionen
Stämmoordförande ställde beredningsgruppens förslag att bifalla motionen mot
styrelsens förslag att avslå den mot varandra
Stämman beslutade efter rösträkning
att

avslå motionen med siffrorna

41 röster för beredningsgruppens förslag
43 röster för förbundsstyrelsens förslag
att

bifalla Eva-Lisa Erikssons yrkande.

Motion 14 – Konstutställningar
Magnus Ek, ordförande i beredningsgrupp 7, föredrog gruppens arbete och förslag
till beslut.
Beredningsgruppen föreslår stämman besluta;
att

med bifall till motionens intentioner uppdra till förbundsstyrelsen att
arrangera en EWK-turné.

att

Uppdra till förbundsstyrelsen att arbeta för turnéer även framgent.

Ombud 4, Ulrika Johansson, förbundsstyrelsen, begärde ordet och yrkade bifall
till att-sats 2
Stämman beslutade
att

bifalla beredningsgruppens förslag till beslut.

Motion 15 – Samhällets stöd till samlingslokaler
Magnus Ek, ordförande i beredningsgrupp 7, föredrog gruppens arbete och förslag
till beslut.
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Beredningsgruppen föreslår stämman besluta;
att

anse motion 15 besvarad.

Ombud 89, Leif Björk, Dalarna, begärde ordet och yrkade
att
med tanke på att ”tryckfels Nisse” som gjort felaktiga belopp anges i
brödtexten skall den skrivas om innan den läggs i handlingarna. Alternativt
hela motionen kasseras.
Ombud 121, Magnus Ek, beredningsgruppens ordförande, begärde ordet och yrkade
att
anse motionen besvarad
Ombud 89, Leif Björk, Dalarna, begärde replik
Ombud 10, Eva Karin Hempel, förbundsstyrelsen, ställde en ordningsfråga om att
endast motionären kan ändra i texten i motionen och yrkade
att
kansliet tar kontakt med motionären för att ändra eventuella felskrivningar
Stämman beslutade
att
att
att

bifalla beredningsgruppens förslag till beslut.
avslå Leif Björks yrkande
bifalla Eva Karin Hempels yrkande

Motion 16 – Tvinga bankerna att acceptera kontanter
Magnus Ek, ordförande i beredningsgrupp 7, föredrog gruppens arbete och förslag
till beslut.
Beredningsgruppen föreslår stämman besluta;
att

med bifall till motionens intentioner uppdra till styrelsen att fortsätta
påverkansarbetet om kontanthantering.

Ombud 6, Kenneth Nilshem, förbundsstyrelsen, begärde ordet och yrkade bifall på
beredningsgruppens förslag
Ombud 91, Gertrud Hjelte, Dalarna begärde ordet
Stämman beslutade
att

§ 24

bifalla beredningsgruppens förslag till beslut.

Riktlinjer för riksvalberedningen
Lars-Håkan Spjuth, ledamot i riksvalberedningen föredrog valberedningens
förslag på riktlinjer och bakgrunden till framtagandet av dessa.
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Lars Nilsson, ordförande i beredningsgrupp 3, föredrog gruppens arbete och förslag
till beslut. (Bilaga 8)
Beredningsgruppen föreslår stämman besluta;
att

anta riktlinjer för riksvalberedningen med gjorda ändringar (bilaga 12)

Stämman beslutade
att

§ 25

bifalla beredningsgruppens förslag till beslut.

Val av valberedning
Ordföranden har i grupper för Götaland, Svealand och Norrland förberett val av
valberedning.
Ordet begärdes av
Lars Nilsson, Östergötland, yrkade för Götaland, nyval av Solveig Carlsson
Kristina Haglund, Örebro, yrkade för Svealand, omval av Eva Lisa Eriksson
Hillevi Sandström, Norrbotten, yrkade för Norrland omval av Lars-Håkan Spjuth
Ombud 121, Magnus Ek, CUF, begärde ordet och föreslog Mikael Larsson till
ordinarie ledamot i riksvalberedningen
Ulrika Johansson, Värmland, begärde ordet och föreslog Hillevi Sandström till
ordförande i riksvalberedningen
Stämman beslutade
att

till riksvalberedning utse

Solveig Carlsson, nyval
Eva Lisa Eriksson, omval
Lars- Håkan Spjuth, omval
Mikael Larsson, nyval
Hillevi Sandström, nyval
att
§ 26

välja Hillevi Sandström som ordförande i riksvalberedningen.

Rapporter
Inga rapporter.

§ 27

Information om förbundsstämman 2019
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Jan Andersson, distriktsordförande Jönköping, presenterade Värnamo och
Jönköpings län som värd för förbundsstämman 2019.
§ 28

Övriga ärenden som stämman beslutar att behandla
Inga övriga ärenden fanns att behandla.

§ 29

Avslutning
Förbundsordförande Per Lodenius tackade stämmopresidiet, förbundskansliet
och värddistriktet.
Förbundsordförande Per Lodenius avtackade avgående förbundsstyrelseledamot
Ulrika Johansson.
Vidare avtackade förbundsordförande Per Lodenius avgående vice ordförande
Solveig Carlsson efter 23 år i förbundsstyrelsen varav 18 år på posten som vice
förbundsordförande.
Förbundsordförande Per Lodenius tackade alla för en väl genomförd stämma och
förklarade stämman avslutad.

Vid protokollet

Justeras

Lovisa Birath
Protokollssekreterare

Raymond Svensson
Stämmoordförande

Justeras

Justeras

Mildred Näsström

Mikael Larsson
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Förteckning över bilagor till protokollet
Förbundsstämman 2018, 2-3 juni

Bilaga
1. Valberedningens förslag
2. Föredragningslista
3. Ombudslista
4. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för 2017
5. Redovisning av ålagda uppdrag till förbundsstyrelsen 2017
6. Revisorernas berättelse
7. Rapport från Bygdegårdsförsäkringen
8. Beredningsgruppernas protokoll
9. Budget 2018
10. Riktlinjer för verksamheten 2019
11. Inskickade motioner 2018
12. Riktlinjer för riksvalberedningen
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