Protokoll

Förbundsstyrelsens digitala möte den 20 mars 2020.
Närvarande
Per Lodenius
Anders Karlsson
Kenneth Nilshem
Karin Olsson
Magnus Danielsson
Sören Runnestig, punkt 1-11
Ulla Johanson
Tina Jonasson
Marie Sandehult
Eva Karin Hempel
Ersättare
Håkan Johansson, tjänstgörande hela mötet.
Sven-Anders Svensson, tjänstgörande punkt 12-20
Sofia Ohlsson, punkt 1-6 och 11-20
Personal
Elinor Metsjö
Karin Fälldin
Annika Gillerblad, punkt 8
Frånvarande
Nils-Erik Grönvall
Johanna Hedlund
Anders Drottja
Malin Svensson
Valberedning
Solveig Carlsson

1. Välkomna

Förbundsordförande Per Lodenius hälsade alla välkomna och förklarade mötet
öppnat. Ett upprop skedde.
2. Justerare

Beslutade
Att välja Ulla Johanson till justerare av mötet.
3. Godkännande av föredragningslista

Beslutade
Att godkänna föredragningslistan, bilaga 1.
4. Medlemsrapport

Förbundschef föredrog medlemsrapporten.
Beslutade
Att notera medlemsrapporten, bilaga 2.
Att bevilja Tidersrums Hembygdsförening, 1992, Kinda, Östergötland utträde
per 1/3-20
Att bevilja Vidarstugan, Byggnadsförening, 1348, Sundsvall, Västernorrland
utträde per 10/3-20

5. Personalfrågor

Förbundschef rapporterade om aktuella kansli- och personalfrågor. Alla utom
två anställda jobbar hemifrån på grund av coronapandemin. Sofia Ohlsson,
nyrekryterad verksamhetsutvecklare för organisation och landsbygd börjar den
1 april. Anna Öhman verksamhetsutvecklare ungdom och film kommer tillbaka
från föräldraledighet den 1 april och i och med det slutar hennes vikarie Helena
Elvidotter Forslund. Annons för verksamhetsutvecklare fastighet och miljö
kommer läggas ut inom kort.

6. Aktuellt läge angående corona/covid-19

Förbundschef föredrog information som gått ut till föreningar och distrikt
angående covid-19. Styrelsen diskuterade läget. Bygdegårdsdistrikten
uppmanas att genomföra sina stämmor digitalt, per telefon eller per capsulam.
FS diskuterade olika alternativ för genomförandet av förbundsstämman.
Beslutade
Att uppdra till AU att undersöka alternativ för förbundsstämmans
genomförande och återkomma till styrelsen med förslag till beslut.

7. Tema förbundsstämma

AU presenterade förslag till tema för förbundsstämman.

Beslutade
Att Tema för förbundsstämman 2020 är:
Bygdegårdarna samlar Sverige – kraft för kultur och utveckling i hela
landet.
Att på FS-mötet i maj anta ett förslag på stämmouttalande på samma tema
med grund i dokumentet från kulturrådets och landsbygdsrådets
gemensamma möte i höstas.
8. Verksamhetsberättelse och bokslut

Förbundschef föredrog förslag till verksamhetsberättelse och bokslut. FS
diskuterade och gjorde vissa justeringar.
Beslutade
Att anta verksamhetsberättelsen med innehållande bokslut, bilaga 3.

9. Högsta utmärkelsen

AU presenterade förslag till mottagare av högsta utmärkelsen.
Beslutade
Att ge högsta utmärkelsen till Mikael Larsson, Anna Nordström och
Marianne Nord.

10. Medlemsavgiftsutredningen

Förbundschef föredrog medlemsavgiftsutredningen och bygdegårdsdistriktens
input under utredningens gång. FS diskuterade frågan.
Beslutade
Att anta medlemsavgiftsutredningen och skicka ut den på remiss till
bygdegårdsdistrikten för input till FS-mötet i maj om vilket slutgiltigt
förslag som ska läggas fram till förbundsstämman, bilaga 4.

11. Input till verksamhetsriktlinjer

Förbundschef föredrog vision, långsiktiga mål, plan för föryngring och
föregående års verksamhetsriktlinjer. En runda genomfördes där FS fick ge
inspel till kommande två års verksamhetsriktlinjer.
Beslutade
Att uppdra till förbundschef att ta fram förslag på verksamhetsriktlinjer
utifrån styrelsens förda diskussion och input.

12. Val till stämmor och dylikt

FS diskuterade representation på årsmöten och dylikt där BR är medlemmar.

Beslutade
Att utse representanter enligt bilaga 5.

13. Mikrofonden

Förbundschef föredrog förfrågan från Mikrofonden om att bli medlemmar och
vad det innebär. En insats på 10 000 kronor betalas in som fås tillbaka om man
skulle välja att lämna fonden. Bygdegårdsföreningar kan få lån från fonden då
säkerhet saknas.
Beslutade
Att BR betalar 10 000 kronor i medlemsinsats till Mikrofonden.

14. Miljöstipendium kriterier

Förbundschef föredrog justeringar av kriterierna för miljöstipendiet med
anledning av att Nordic Green Energy är utbytt mot Bondes El.
Beslutade
Att anta uppdaterade kriterier för BR:s miljöstipendium, bilaga 6.

15. Neka uthyrning antidemokratiska organisationer

Förbundschef föredrog uppdaterat stöddokument till bygdegårdsföreningar om
att neka uthyrningar till antidemokratiska organisation.
Beslutade
Att anta dokumentet, bilaga 7.

16. Påverkansarbete

Förbundsordförande föredrog för planen framåt gällande påverkansarbete.
Kontakter med landsbygdsministerns medarbetare fortsätter för att så
småningom få till ett verksamhetsbidrag enligt de långsiktiga målen. Möten
med januaripartiernas kulturpolitiska och försvarspolitiska talespersoner ska
genomföras. MSB och krisberedskap är ett strategiskt viktigt område.
Coronapandemin har dock satt käppar i hjulet, men det som går att genomföras
ska genomföras. FS diskuterade planen för påverkansarbete.

17. Rapporter

-

-

Förbundschef rapporterade om externt sökta medel som inkommit:
o Kanslistöd från Boverket: 820 000 kr (som föregående år)
o Kulturrådet 841 500 kronor (1% mindre än föregående år)
FS diskuterade utvärdering av den publika landsbygdskonferensen. På det
stora hela var det väldigt bra, det gav ryggrad och stolthet. Bra program,
lokal och goodiebag. Cirka 80 deltagande från ideella samhället, politik och
myndigheter är bra. Målet var 100 deltagande. Vi nådde inte ut regionalt på
det vis som vore bra tyvärr. Det var också svårt att ha ett internprogram
efter den publika delen, det blev för mastigt. Håll hellre internkonferensen
kortare, mer grupparbete och diskussion, ej föreläsningar.
Förhandsinformationen om internkonferensen var heller inte tillräckligt
tydlig vilket gjorde att vissa distrikt åkte hem efter den publika delen.

18. Övriga frågor

-

-

Karin Olsson informerar att Skånedistriktet är inbjuden till Idéburen sektor
för att ge sin bild av hur corona påverkar deras verksamhet. Vi bör uppmana
våra föreningar och distrikt att skriva ner hur corona påverkar dem.
Tina Jonasson meddelar styrelsen att hon är gravid med beräknad
nedkomst i slutet av augusti och därmed kanske inte kan delta på styrelsens
uppstartmöte i höst. Styrelsen gratulerar Tina.

19. Anmälningsärenden

Beslutade
Att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna:
Protokoll AU 200304, bilaga 8.
Protokoll AU 200315, bilaga 9.
Protokoll FS 200206, bilaga 10.
Avsägelse från styrelsen, bilaga 11.
Uppföljning verksamhetsplan, bilaga 12.
Remissyttrande bildkonst-, form- och konsthantverksområdet, bilaga 13.
Skrivelse till kultur- och demokratiminister Amanda Lind, bilaga 14.
Ansökan Boverkets kanslistöd, bilaga 15.
Protokoll konst- och kulturråd 190214, bilaga 16.
20. Mötets avslutande

Förbundsordförande Per Lodenius tackade för ett bra möte och förklarade
sammanträdet för avslutat.

Vid protokollet

Karin Fälldin
Förbundschef

Justeras

Per Lodenius
Förbundsordförande

Ulla Johanson
Förbundsstyrelseledamot

