Protokoll
Bygdegårdarnas Riksförbunds förbundsstämma
Tid och plats: 1–2 juni 2019, Gummifabriken, Värnamo, Jönköpings län
1. Stämman öppnas
Konferencier Stefan Löfgren hälsade alla välkomna till Auditoriet i Gummifabriken och
presenterade öppningsprogrammet.
Timo Räisänen framförde flera av sina låtar.
Lennart Nilsson och Christina Johansson från Jönköpings läns bygdegårdsdistrikt gick in
med fanor till tonerna av nationalsången som framfördes av Timo Räisänen.
Välkomsthälsningar
Jan Andersson, ordförande i Jönköpings läns bygdegårdsdistrikt, hälsade alla
stämmodeltagare välkomna till Värnamo och Jönköpings län.
Helena Jonsson, landshövding i Jönköpings län, höll tal och hälsade välkommen till
Jönköpings län.
Utmärkelser
Förbundsordförande Per Lodenius delade ut förbundets högsta utmärkelse,
guldplaketten, till Monica Eriksson, Solna, Ola Johansson, Kungsbacka, Solveig Carlsson,
Bolmsö och Ulrika Johansson, Väse.
Monica Eriksson höll tal och tackade för utmärkelsen.
Förbundsordförande Per Lodenius delade ut utmärkelsen Årets bygdegårdsförening
2019. Den tilldelades Nogersunds hembygdsförening i Sölvesborgs kommun i Blekinge
bygdegårdsdistrikt, vilken representerades av Sarah Ragnarsson, Lennart Lysell och
Ingamaj Andersson.
Förbundsordförande Per Lodenius läste motiveringen: Nogersunds Hembygdsförening
har hela tiden projekt på gång där medlemmarna ställer upp och arbetar med ständigt
nya spännande utmaningar. Föreningen har en omfattande verksamhet som både
attraherar besökare från Nogersund och utifrån. Med unika byggnader och verksamhet
som samlar bygden är Nogersunds Hembygdsförening en värdig vinnare av utmärkelsen
Årets bygdegårdsförening 2019.
Karin Olsson, ordförande i Skånes bygdegårdsdistrikt, framförde en hälsning från Årets
bygdegårdsförening 2018, Oppmanna-Vånga, och överlämnade Årets
bygdegårdsföreningars budkavle.
Nogersunds Hembygdsförening tackade och presenterade föreningens verksamhet.
Förbundsstämmans öppnande
Förbundsordförande Per Lodenius höll ett öppningstal och förklarade förbundsstämman
2019 öppnad.
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2. Val av ordförande och vice ordförande vid stämman
Hillevi Sandström, ordförande i valberedningen, föredrog valberedningens förslag.
(bilaga 1)
Stämman beslutade
att

till ordförande vid stämman utse Hans-Göran Johansson, Värnamo.

att

till vice ordförande vid stämman utse Anders Karlsson, Solna.

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

utse förbundschef Karin Fälldin till föredragande sekreterare.

att

utse Elinor Metsjö till protokollförande sekreterare.

4. Val av justerare och rösträknare
Hillevi Sandström, ordförande i valberedningen, föredrog valberedningens förslag.
Val av två protokolljusterare att jämte ordföranden justera stämmans protokoll
Stämman beslutade
att

till protokolljusterare utse Lotta Rydén, Västerbotten, samt Robert
Pettersson, Norra Kalmar.

Val av två rösträknare
Stämman beslutade
att

till rösträknare utse Lars Voss, Halland, samt Helena Nordwall, Västra.

5. Godkännande av föredragningslistan
Stämman beslutade
att

godkänna föredragningslistan med tillägg att motion 15 behandlas under
punkt 20.3 och motion 4 behandlas under punkt 21. (bilaga 2)

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

ordet begärs genom att hålla upp ombudskortet.

att

inlägg sker från talarstolen.

att

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

att

beslut sker med acklamation.
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att

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

7. Fastställande av röstlängd
Före stämmans öppnande hade 113 ombud avprickats. (bilaga 3)
Stämman beslutade
att

avprickad röstlängd utgör underlag för eventuell omröstning.

8. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
Karin Fälldin, föredragande sekreterare, redogjorde för kallelsen till förbundsstämman.
Kallelsen har utgått i stadgeenlig ordning.
Stämman beslutade
att

stämman är utlyst i behörig ordning.

9. Styrelsens redovisning för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret
Verksamhetsberättelse jämte ekonomisk berättelse
Karin Fälldin, föredragande sekreterare, föredrog förbundets verksamhetsberättelse
jämte ekonomiska berättelse för 2018. (bilaga 4)
Stämman beslutade
att

med godkännande lägga verksamhetsberättelsen och den ekonomiska
berättelsen till handlingarna.

Uppdrag till förbundsstyrelsen från förbundsstämman 2018
Karin Fälldin, föredragande sekreterare, redogjorde för uppföljning av 2018 års
uppdrag. (bilaga 5)
Stämman beslutade
att

godkänna föreliggande redovisning med anledning av föregående års
stämmas beslut.

10. Revisorernas berättelse
Maud Johansson, förtroendevald revisor, föredrog revisorernas berättelse och att
styrelsen föreslås beviljas ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. (bilaga 6)
Stämman beslutade
att

lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

11. Fråga om fastställande av balansräkning
Den ekonomiska redovisningen framgår av sidorna 23–27 i verksamhetsberättelsen.
(bilaga 4)
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Stämman beslutade
att

den i verksamhetsberättelsen intagna balansräkningen per den 31/12 2018
slutande på 27 599 835 kronor fastställs.

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

1 017 708 kronor balanseras i ny räkning.

13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Stämman beslutade
att

styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

14. Beslut angående resefördelning enligt stadgarna § 9, mom 8 för 2019
Karin Fälldin, föredragande sekreterare, föredrog förbundsstyrelsens förslag till beslut.
Stämman beslutade
att

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

15. Ersättningsfrågor
Ersättning m.m. för distriktens ombud för 2020
Karin Fälldin, föredragande sekreterare, 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).
Förbundschefen äger rätt att bevilja dispens från billigaste färdsätt.

Ersättning till förtroendevalda
Hillevi Sandström, ordförande i valberedningen, 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) skall vara enligt följande:
Ersättning utgår för resa med andra klass järnväg. Flyg får utnyttjas efter
samråd med ordförande eller förbundschef. Bilersättning skall 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
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inkomstskattelagen, f.n. 18,50 kronor per mil. Samåkning ska ske i
görligaste mån.
Sammanträdesersättning utgår med 1 400 kronor per bevisat
sammanträde. Oförändrat. Vid telefonsammanträde utgår ett arvode på
300 kronor. Ersättning utgår endast för ett sammanträde per dag.
Traktamentsersättning utgår ej. Ersättning enligt ovan ska även utgå till
medlemsorganisationernas representanter i styrelsen om inte
huvudmannen betalar sådana ersättningar.
En ersättning skall utgå till förbundsordförande, vice ordförande, AUledamot. Ersättningen föreslås enligt följande per år:
Förbundsordföranden ett halvt prisbasbelopp, som f.n. motsvarar 23 250
kronor.
Vice förbundsordförande med 10 % av prisbasbelopp, f.n. 4 650 kronor.
AU ledamot 8 % av prisbasbelopp, f.n. 3 720 kronor.
Utöver detta föreslås en ersättning till valberedningens ordförande på
4 000 kronor, samt övriga ledamöter i valberedningen 2 000 kronor, samt
ersättning till ordinarie revisorer höjning till 2 000 kronor.
16. Val av förbundsordförande
Hillevi Sandström, ordförande i valberedningen, föredrog valberedningens förslag.
Omval av Per Lodenius, Norrtälje, Stockholms län.
Stämman beslutade
att

till förbundsordförande utse Per Lodenius, Norrtälje (AB), omval.

17. Val av övriga ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen
Val av ledamöter
Hillevi Sandström, ordförande i valberedningen, föredrog valberedningens förslag
till beslut.
Stämman beslutade
att

till ordinarie ledamöter utse:
Anders Karlsson, Solna (AB)

omval

Kenneth Nilshem, Arbrå (X)

omval

Karin Olsson, Sjöbo (LM)

omval

Magnus Danielsson, Älvsbyn (BD) omval
Sören Runnestig, Habo (R)

omval

Ulla Johanson, Flen (D)

omval

Tina Jonasson, Säffle (S)

nyval

Marie Sandehult, Enånger (X)

nyval
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Beslut om antal ersättare
Hillevi Sandström, ordförande i valberedningen, föredrog valberedningens förslag.
Stämman beslutade
att

utse tre ersättare

Val av ersättare
Hillevi Sandström, ordförande i valberedningen, föredrog valberedningens förslag.
Stämman beslutade
att

till ersättare utse:
Sven-Anders Svensson, Tvååker (N) nyval

att

Malin Svensson, Tärnaby (AC)

omval

Sofia Olsson, Enköping (C)

nyval

närvarande ersättare tjänstgör i vald ordning.

Anmälan av grundarorganisationernas representanter
LRF

Anders Drottja, Kolmården (E)

SV

Eva Karin Hempel, Vellinge (LM)

ersättare Jenny Gudmundsson, Växjö (G)
CUF

Märta Martin Åkesson, Hägersten (AB)

ersättare Evelina Reuterfors, Uppsala (C)
JUF

Nils-Erik Grönvall, Billeberga (LM)

18. Val av revisorer och ersättare för dessa
Hillevi Sandström, ordförande i valberedningen, föredrog valberedningens förslag.
Stämman beslutade
att

till ordinarie revisorer utse:
Maud Johansson, Knivsta (C)

omval

Kristina Haglund, Nora (T)

nyval

Jens Forneng, Örebro, auktoriserad revisor (T), omval
att

till revisorsersättare utse:
Clas Forsgren, Norrtälje (AB)

omval

Lars Nilsson, Gryt (E)

nyval

Peter Lindblad, Örebro, auktoriserad revisor (T), omval
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Stämman ajournerades klockan 14.45.
Jubileumsseminarium med lansering av jubileumsboken ”Bygdegårdarna samlar Sverige –
En 75-årig folkrörelse med framtidstro”.
Panelsamtal med bokredaktörerna Jenny Dahlerus, Monica Eriksson, Anders Karlsson och
Maud Abrahamsson. Moderator var förbundschef Karin Fälldin.
Kristina Bengtsson gratulerade till 75-årsjubileet samt överlämnade en gåva från LRF.
Kjell Hansson gratulerade till 75-årsjubileet samt överlämnade en gåva från Studieförbundet
Vuxenskolan.
Fika med tårta.
Centerpartiets partiledare Annie Lööf höll tal och talade om betydelsen av samlingslokaler för
en levande landsbygd samt överlämnade en gåva från Centerpartiet.
Stämman återupptogs klockan 16.25.

19. Rapport angående Bygdegårdsförsäkringen
Anders Karlsson, ordförande i bygg- och försäkringsrådet, föredrog förbundsstyrelsens
rapport för Bygdegårdsförsäkringens verksamhet under 2018. (bilaga 7)
Mikael Holmér, Tegnaby bygdegård, Kronoberg, berättade om deras arbete med att bli
”Säker föreningsgård”.
Jan-Olov Ivarsson, Länsförsäkringar Halland, överlämnade en check på 593 814 kronor i
skadebonus samt informerade om en ytterligare återbäring som kommer i höst med
anledning av Länsförsäkringars 130-årsjubileum i år.
Sören Runnestig, ordförande i försäkringskommittén, tackade Jan-Olov Ivarsson och
överlämnade en gåva med anledning av hans förestående pension.
Stämman beslutade
att

med godkännande lägga den lämnade verksamhetsrapporten till
handlingarna.

20. Utvecklingsarbete för framtidens bygdegårdsrörelse
Idégrund
Åke Ekström, ordförande i beredningsgrupp 1, föredrog gruppens arbete och förslag
till beslut.
Anna Nordström, förbundsstyrelsen, begärde ordet.
Andreas Pettersson, Värmland, begärde ordet.
Stämman beslutade
att

anta idégrund för Bygdegårdarnas Riksförbund. (bilaga 12)

att

idégrunden ska finnas tillgänglig i olika format för enkel spridning,
exempelvis tryckt i färg, svartvit för enkel utskrift och digitalt.
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Britt-Marie Börjesgård gratulerade till 75-årsjubileet från Våra Gårdar.
Stämman ajournerades för dagen klockan 17.04.
Stämman återupptogs söndag 2 juni klockan 9.00.

Stadgar Bygdegårdarnas Riksförbund
Kristina Haglund, ordförande i beredningsgrupp 2, föredrog gruppens arbete och
förslag till beslut.
Britt Engdahl, Stockholm, begärde ordet och yrkade
att

Stockholm läns bygdegårdsdistrikt yrkar att ordinarie förbundsstämma
hålles varje år, tidigast den 15 maj senast den 20 juni på tid och plats som
förbundsstyrelsen beslutar. Följaktligen utgår §15.

Lars-Håkan Spjuth, Västernorrland, begärde ordet och yrkade bifall på
beredningsgruppens förslag.
Jenny Gudmundsson, Vi Unga, begärde ordet.
Rolf Stridsberg, Skåne, begärde ordet och yrkade bifall på beredningsgruppens
förslag.
Eva-Lisa Eriksson, Dalarna, begärde ordet och yrkade
att

Vi i Dalarna yrkar på att stämman är varje år.

Jan Andersson, Jönköping, begärde ordet och tillstyrkte Britt Engdahls yrkande.
Camilla Pedersen, Skaraborg, begärde ordet.
Mathias Claesson, Södermanland, begärde ordet och ställde sig bakom
beredningsgruppens förslag.
Per Lodenius, förbundsordförande, begärde ordet yrkade avslag på Britt Engdahls
och Eva-Lisa Erikssons yrkanden samt bifall på beredningsgruppens förslag.
Lars Nilsson, Östergötland, begärde ordet och yrkade bifall på beredningsgruppens
förslag.
Solveig Carlsson, Bolmsö, begärde ordet.
Doris Vesterlund, Stockholm, begärde ordet och tillstyrkte Britt Engdahls yrkande.
Per Lodenius, förbundsordförande, begärde replik.
Bartosz Stroinski, Vi Unga, begärde ordet.
Anna Nordström, förbundsstyrelsen, begärde ordet.
Acklamation genomfördes, därefter begärdes votering.
Stämman beslutade
att

med ¾-majoritet bifalla beredningsgruppen förslag om stämma vartannat
år.
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att

med ¾-majoritet anta stadgar för Bygdegårdarnas Riksförbund. (bilaga 13)

Stockholms läns bygdegårdsdistrikt reserverar sig mot beslutet om stämma
vartannat år.
Stadgar bygdegårdsdistrikt och motion 15
Kristina Haglund, ordförande i beredningsgrupp 2, föredrog gruppens arbete och
förslag till beslut om distriktsstadgar och motion 15.
Beredningsgruppen föreslår förbundsstämman besluta
att

bifalla motionen och därmed införa begreppet kontaktperson istället för
ansvarig och därmed verka för en likriktning av de nämnda begreppen i
såväl stadgor som andra arbetsdokument inom bygdegårdsrörelsen och på
detta sätt underlätta rekryteringen till desamma.

Stämman beslutade
att

med ¾-majoritet anta stadgar för bygdegårdsdistrikt. (bilaga 13)

att

bifalla beredningsgruppens förslag gällande motion 15

Normalstadgar bygdegårdsförening
Kristina Haglund, ordförande i beredningsgrupp 2, föredrog gruppens arbete och
förslag till beslut.
Eva-Lisa Eriksson, Dalarna, begärde ordet.
Per Lodenius, förbundsordförande, begärde replik.
Stämman beslutade
att

med ¾-majoritet anta normalstadgar för bygdegårdsförening. (bilaga 13)

21. Fastställande av medlemsavgift för 2020 och motion 4
Mikael Larsson, ordförande i beredningsgrupp 3, föredrog gruppens arbete och förslag till
beslut om medlemsavgift och motion 4.
Beredningsgruppen föreslår förbundsstämman besluta
att

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

att

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

att

den rörliga avgiften för föreningar som hyr sin lokal fastställs till 2,00
kronor per kvadratmeter, dock maximalt 1 000 kronor,

att

den fasta avgiften för föreningar utan lokal fastställs till 500 kronor, samt

att

avgiften för medlemsorganisationer fastställs till 1 000 kronor.

att

anse motionen besvarad med hänvisning till den pågående utredningen om
medlemsavgiftens utformning.

Leif Björk, Dalarna, begärde ordet och yrkade bifall på motionen.
9
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Per Lodenius, förbundsordförande, begärde ordet och yrkade bifall på
beredningsgruppens förslag.
Leif Björk, Dalarna, begärde replik.
Lars-Håkan Spjuth, Västernorrland, begärde ordet.
Stämman beslutade
att

bifalla beredningsgruppens förslag till beslut om fastställande av
medlemsavgifter för 2020.

att

bifalla beredningsgruppens förslag gällande motion 4.

22. Redovisning av förbundets verksamhetsplan och budget för 2019 samt
antagande av riktlinjer för verksamheten 2020
Karin Fälldin, förbundschef, föredrog verksamhetsplan och budget för 2019. (bilaga 9)
Verksamhetsplanen för 2019 är utskickad till samtliga mottagare av nyhetsbrevet i
december 2018 samt finns på förbundets hemsida.
Agnes Midbjer, ordförande i beredningsgrupp 5, föredrog gruppens arbete och förslag till
beslut om riktlinjer för verksamheten 2020.
Bartosz Stroinski, Vi Unga, begärde ordet och yrkade
att

under punkt 4 lägga till ”utökat samarbete med
medlemsungdomsorganisationerna CUF, JUF, Förbundet Vi Unga och 4H”
efter ungdomsdiplom.

Per Lodenius, förbundsordförande, begärde ordet och ställde sig bakom tillägget.
Stämman beslutade
att

bifalla tilläggsyrkandet.

att

ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utifrån riktlinjer för verksamheten 2020
ta fram en verksamhetsplan. (bilaga 10)

Märta Martin-Åkesson gratulerade till 75-årsjubileet från CUF.
Bartosz Stroinski gratulerade till 75-årsjubileet samt överlämnade en gåva från Vi Unga.

23. Motionsbehandling (bilaga 11)
Motion 1 och 2
Mikael Larsson, ordförande i beredningsgrupp 3, föredrog gruppens arbete och förslag till
beslut.
Beredningsgruppen föreslår förbundsstämman besluta
att

med bifall till motion 1 uppvakta SKL för att lyfta bygdegårdarnas roll i
samhällets krisberedskap.
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att

anse tilläggs-att-satsen i motion 1 från distriktsstämman Gävleborg
besvarad.

att

bifalla motion 2 och därmed ge förbundsstyrelsen i uppdrag att skriva till
samtliga kommuner för att beskriva att bygdegårdarna kan bidra på olika
sätt vid samhälleliga kriser.

att

ge förbundsstyrelsen i uppdrag att ta fram en mall för distrikten att ta
kontakt med kommuner, länsstyrelse och annan regional nivå för att
beskriva att bygdegårdarna kan bidra på olika sätt vid samhälleliga kriser,
samt att uppmana kommunerna och länsstyrelserna att ta kontakt med
”sina” bygdegårdar för att jobba vidare med frågan.

Stämman beslutade
att

bifalla beredningsgruppens förslag.

Motion 3
Mikael Larsson, ordförande i beredningsgrupp 3, föredrog gruppens arbete och förslag till
beslut.
Beredningsgruppen föreslår förbundsstämman besluta
att

bifalla motionen och därmed uppdra till förbundsstyrelsen att undersöka
möjligheten att teckna ett centralt avtal för digital bokföring för föreningar
och distrikt.

Stämman beslutade
att

bifalla beredningsgruppens förslag.

Motion 5
Eva-Lisa Eriksson, ordförande i beredningsgrupp 4, föredrog gruppens arbete och förslag
till beslut.
Beredningsgruppen föreslår förbundsstämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner ge förbundsstyrelsen i uppdrag att
uppvakta Boverket tillsammans med övriga samlingslokalsorganisationer
för att få till stånd ett enklare ansökningsförfarande vad avser mindre
kostsamma tillgänglighetsanpassningar.

Stämman beslutade
att

bifalla beredningsgruppens förslag.

Motion 6
Eva-Lisa Eriksson, ordförande i beredningsgrupp 4, föredrog gruppens arbete och förslag
till beslut.
Beredningsgruppen föreslår förbundsstämman besluta
att

bifalla motionen och därmed uppdra till förbundsstyrelsen att få till stånd
en överenskommelse med Trafikverket för att få ner kostnaden för
vägskyltar till bygdegårdar och lika tillämpning över hela landet.
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Malin Svensson, förbundsstyrelsen, begärde ordet och yrkade
att

bifalla motionen och därmed uppdra till förbundsstyrelsen att arbeta för att
få till stånd en överenskommelse med Trafikverket för att få ner kostnaden
för vägskyltar till bygdegårdar och lika tillämpning över hela landet.

Mattias Claesson, Södermanland, begärde ordet och yrkade bifall på Malin Svenssons
yrkande samt lämnade ett tilläggsyrkande
att

verka för att ett nytt lokaliseringsmärke med benämningen samlingslokal
införs.

Per Lodenius, förbundsordförande, begärde ordet.
Stämman beslutade
att

avslå beredningsgruppens förslag till förmån för Malin Svenssons yrkande.

att

bifalla tilläggsyrkandet från Mattias Claesson.

Förbundsordförande Per Lodenius tackade avgående förbundsstyrelseledamöterna Benny
Jansson och Anna Nordström och överräckte var sin tavla av EWK.
Stämman ajournerades för fika klockan 11.00.
Juryns ordförande Karin Olsson delade ut Miljöstipendiet till Värmdö
bygdegårdsförening, Stockholms läns bygdegårdsdistrikt, vilken representerades av Leif
Gustafsson.
Juryns ordförande Karin Olsson läste motiveringen: År 2017 investerade och installerade
föreningen solceller som redan första året gav många kilowattimmar och minskade
elkostnaderna betydligt. En investering för miljön. Solcellerna har väckt positiva
reaktioner i bygden och ökat uthyrningen av bygdegården. Det har även gett bygdegården
mycket uppmärksamhet genom att aktivt synliggöra bygdegårdsrörelsens
miljöengagemang på ett nytt inspirerande sätt. Bland annat genomfördes en utställning
på 2018 års förbundsstämma med Bygdegårdarnas Riksförbund.
Leif Gustafsson, Värmdö bygdegårdsförening, tackade för utmärkelsen.
Stämman återupptogs klockan 11.40.

Motion 7
Eva-Lisa Eriksson, ordförande i beredningsgrupp 4, föredrog gruppens arbete och förslag
till beslut.
Beredningsgruppen föreslår förbundsstämman besluta
att

anse motionen besvarad.

Stämman beslutade
att

bifalla beredningsgruppens förslag.
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Motion 8
Eva-Lisa Eriksson, ordförande i beredningsgrupp 4, föredrog gruppens arbete och förslag
till beslut.
Beredningsgruppen föreslår förbundsstämman besluta
att

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

Oscar Abrahamsson, Sjuhärad, begärde ordet lämnade ett tilläggsyttrande
att

stämman ger styrelsen i uppdrag att minska kontantberoendet hos våra
medlemsföreningar genom t.ex. information och utbildning kring de olika
alternativ till kontanter som finns.

Böret Segolsson-Knutsson, Värmland, begärde ordet och lämnade ett tilläggsyrkande
(nr 1)
att

arbeta för att Swish-avgiften för föreningar tas bort.

Per Lodenius, förbundsordförande, begärde ordet och yrkade bifall på tilläggsyrkandet
från Oscar Abrahamsson samt avslag på tilläggsyrkandet från Böret Segolsson-Knutsson.
Böret Segolsson-Knutsson, Värmland, begärde replik och lämnade ytterligare ett
tilläggsyrkande (nr 2)
att

förbundet tar fram riktlinjer för vi som föreningar ska agera i Swish-avgiftfrågan gentemot våra lokala banker.

Eva-Lisa Eriksson, Dalarna, begärde ordet.
Lars-Håkan Spjuth, Västernorrland, begärde ordet.
Per Lodenius, förbundsordförande, begärde ordet.
Leif Björk, Dalarna, begärde ordet.
Stämman beslutade
att

bifalla beredningsgruppens förslag.

att

avslå Oscar Abrahamssons tilläggsyrkande.

att

avslå Böret Segolsson-Knutssons tilläggsyrkande nr 1.

att

avslå Böret Segolsson-Knutssons tilläggsyrkande nr 2.

Motion 9
Agnes Midbjer, ordförande i beredningsgrupp 5, föredrog gruppens arbete och förslag till
beslut.
Beredningsgruppen föreslår förbundsstämman besluta
att

ge förbundsstyrelsen i uppdrag att lyfta in demokratifrågorna i den
kommande utbildningssatsningen som förbundsstyrelsen planerar för
under nästkommande år.

att

i övrigt anse motionen besvarad.
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Hans Hedlund, Västernorrland, begärde ordet.
Anders Karlsson, förbundsstyrelsen, begärde ordet.
Per Lodenius, förbundsordförande, begärde ordet.
Doris Vesterlund, Stockholm, begärde ordet och yrkande bifall till motionen.
Stämman beslutade
att

bifalla beredningsgruppens förslag.

att

avslå Doris Vesterlunds yrkande.

Motion 10
Agnes Midbjer, ordförande i beredningsgrupp 5, föredrog gruppens arbete och förslag till
beslut.
Beredningsgruppen föreslår förbundsstämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner ge förbundsstyrelsen i uppgift att
utforma en utbildningssatsning som bland annat lyfter ledarskapsfrågor.

Stämman beslutade
att

bifalla beredningsgruppens förslag.

Motion 11
Bartosz Stroinski, ordförande i beredningsgrupp 6, föredrog gruppens arbete och förslag
till beslut.
Beredningsgruppen föreslår förbundsstämman besluta
att

avslå motionärens första att-sats (moment 1).

att

anse motionärens andra att-sats (moment 2) besvarad.

att

undersöka, utveckla och utvärdera arbetet med tidningen Bygdegården och
dess ekonomi. Att till förbundsstämman 2020 avrapportera hur arbetet
med tidningen har fortskridit.

Böret Segolsson-Knutsson, Värmland, begärde ordet.
Ulla Johansson, förbundsstyrelsen, begärde ordet och yrkade bifall på
beredningsgruppens förslag.
Per Lodenius, förbundsordförande, begärde ordet.
Stämman beslutade
att

bifalla beredningsgruppens förslag.

Motion 12
Bartosz Stroinski, ordförande i beredningsgrupp 6, föredrog gruppens arbete och förslag
till beslut.
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Beredningsgruppen föreslår förbundsstämman besluta
att

med bifall till motionens intentioner ta fram en översiktlig guide kring
alkoholtillstånd, samt

att

tillsammans med aktuell myndighet undersöka möjligheten att ta fram
gemensamma nationella riktlinjer.

Stämman beslutade
att

bifalla beredningsgruppens förslag.

Motion 13
Bartosz Stroinski, ordförande i beredningsgrupp 6, föredrog gruppens arbete och förslag
till beslut.
Beredningsgruppen föreslår förbundsstämman besluta
att

bifalla motionen och därmed uppdra till förbundsstyrelsen att undersöka
möjligheten till förenkling och samordning av Stimavgifter inom
bygdegårdsrörelsen.

Stämman beslutade
att

bifalla beredningsgruppens förslag.

Motion 14
Bartosz Stroinski, ordförande i beredningsgrupp 6, föredrog gruppens arbete och förslag
till beslut.
Beredningsgruppen föreslår förbundsstämman besluta
att

bifalla motionen och därmed uppdra till förbundsstyrelsen att inleda
överläggningar med Riksteatern för att hitta medel och metoder för att
erbjuda hjälp och stöd för att nå ut med scenkonst till bygdegårdar och
andra små spelplatser för att nå ut med scenkonst i hela landet.

Monica Eriksson, Solna, begärde ordet.
Stämman beslutade
att

bifalla beredningsgruppens förslag.

24. Val av valberedning
Andreas Pettersson, Värmland, framför Svealands förslag till valberedningens
ordförande: Lars-Håkan Spjuth.
Eva Dahlänger, Jämtland, framför Norrlands förslag till valberedningens ordförande:
Lars-Håkan Spjuth.
Lars Nilsson, Östergötland, framför Götalands förslag till valberedningens ordförande:
Solveig Carlsson.
Ordningsfråga från Anders Drottja, förbundsstyrelsen.
Ordningsfråga från Mattias Claesson, Södermanland.
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Röstlängden justerades till 108 närvarande ombud.
En sluten omröstning genomfördes.
Ajournering av punkten under rösträkningen.
Stämman beslutade efter rösträkning
att

välja Solveig Carlsson, Bolmsö (G), till ordförande för valberedningen med
siffrorna
51 röster för Solveig Carlsson
47 röster för Lars-Håkan Spjuth
5 blanka röster
5 ombud avstod

Andreas Pettersson, Värmland, framförde Svealands förslag till ledamot i
valberedningen: Eva-Lisa Eriksson.
Eva Dahlänger, Jämtland, framförde Norrlands förslag till ledamot i valberedningen:
Lars-Håkan Spjuth.
Lars Nilsson, Östergötland, framförde Götalands förslag till ledamot i valberedningen:
Mikael Larsson.
Anna Nordström, förbundsstyrelsen, framförde ett förslag till ledamot i valberedningen
som är under 30 år: Bartosz Stroinski
Stämman beslutade
att

till ledamöter i valberedningen utse
Lars-Håkan Spjuth, Matfors (Y)

omval

Eva-Lisa Eriksson, Gustafs (W)

omval

Mikael Larsson, Björketorp (Ps)

omval

Bartosz Stroinski, Bjuråker (X)

nyval

25. Rapporter
Inga rapporter.
26. Information om förbundsstämman 2020
Åke Ekström, Eva Petersson, Kristina Björkander och Mats Engström, Gotlands
bygdegårdsdistrikt, hälsar stämmans deltagare välkomna till Gotland för
förbundsstämma 30–31 maj 2020.
27. Övriga ärenden som stämman beslutar att behandla
Inga övriga ärenden.
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28. Stämman avslutas
Förbundsordförande Per Lodenius tackade stämmopresidiet, förbundskansliet,
värddistriktet Jönköping samt alla ombud och åhörare för en väl genomförd stämma och
förklarade stämman avslutad.

……………………………………………………..
Hans-Göran Johansson
Stämmoordförande

……………………………………………………..
Elinor Metsjö
Protokollförande sekreterare

……………………………………………………..
Lotta Rydén
Protokolljusterare

……………………………………………………..
Robert Pettersson
Protokolljusterare
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