Protokoll
Bygdegårdarnas Riksförbunds förbundsstämma
Tid och plats: 31 maj 2020, digitalt i Zoom och VoteIT
1. Stämman öppnas
Förbundsordförande Per Lodenius höll ett öppningstal och förklarade förbundsstämman
2020 öppnad.
2. Val av ordförande och vice ordförande vid stämman
Solveig Carlsson, ordförande i valberedningen, föredrog valberedningens förslag. (bilaga
1)
Stämman beslutade
att

till ordförande vid stämman utse Eva Nypelius, Visby.

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 två protokolljusterare att jämte ordföranden justera stämmans
protokoll, tillika rösträknare
Solveig Carlsson, ordförande i valberedningen, föredrog valberedningens förslag.
Stämman beslutade
att

utse Hillevi Sandström, Norrbotten, samt Åke Ekström, Gotland.

5. Godkännande av föredragningslistan
Stämman beslutade
att

godkänna föredragningslistan. (bilaga 2)

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

anta följande stämmoordning:
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Stämman kommer att arbeta i beredningsgrupper där motioner och förslag
från styrelsen behandlas. Beredningsgruppernas förslag blir huvudförslag
till stämman.
Yrkanden för alla stämmans återstående punkter och
beredningsgruppernas förslag sker skriftligt i VoteIT mellan klockan 11.30–
12.30. Därefter går det inte att lämna in yrkanden.
Begär ordet genom att anmäla detta i VoteIT.
Muntliga inlägg sker i Zoom.
Beslut sker vid enklare omröstningar med acklamation (stämmoordförande
frågar om någon är emot det lagda förslaget). Vid mer avancerade
omröstningar sker beslut i VoteIT.
7. Fastställande av röstlängd
Lösenord till stämmans digitala röstningssystem VoteIT har skickats ut till valda ombud
före stämmans öppnande. (bilaga 3)
Stämman beslutade
att

registrerade ombud utgör underlag för eventuell omröstning.

att

fastställa röstlängden till 113 personer.

8. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning
Karin Fälldin, föredragande sekreterare, redogjorde för kallelsen till förbundsstämman.
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 2019. (bilaga 4)
Stämman beslutade
att

med godkännande lägga verksamhetsberättelsen och den ekonomiska
berättelsen till handlingarna.

Uppdrag till förbundsstyrelsen från förbundsstämman 2019
Karin Fälldin, föredragande sekreterare, redogjorde för uppföljning av 2019 års
uppdrag. (bilaga 5)
Stämman beslutade
att

godkänna föreliggande redovisning med anledning av föregående års
stämmas beslut.
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Halvtidsuppföljning långsiktiga mål
Karin Fälldin, föredragande sekreterare, föredrog halvtidsuppföljningen av de
långsiktiga målen. (bilaga 6)
Stämman beslutade
att

godkänna föreliggande halvtidsuppföljning med anledning av de långsiktiga
målen.

Halvtidsuppföljning Plan för föryngring
Karin Fälldin, föredragande sekreterare, föredrog halvtidsuppföljningen av plan för
föryngring. (bilaga 7)
Stämman beslutade
att

godkänna föreliggande halvtidsuppföljning med anledning av plan för
föryngring.

10. Revisorernas berättelse
Kristina Haglund, förtroendevald revisor, föredrog revisorernas berättelse och att
styrelsen föreslås beviljas ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret. (bilaga 8)
Stämman beslutade
att

lägga revisionsberättelsen till handlingarna.

11. Fråga om fastställande av balansräkning
Den ekonomiska redovisningen framgår av sidorna 24–28 i verksamhetsberättelsen.
(bilaga 4)
Stämman beslutade
att

den i verksamhetsberättelsen intagna balansräkningen per den 31/12 2019
slutande på 26 862 011 kronor fastställs.

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

avsätta 929 446 kronor till försäkringsfonden och att -835 557 kronor
balanseras i ny räkning.

13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
Stämman beslutade
att

styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.

Stämman ajournerades klockan 9.45.
Beredningsgrupper, lunchpaus och tid för att lägga yrkanden i stämmoverktyget VoteIT.
Stämman återupptogs klockan 13.00.
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Utmärkelse
Anders Karlsson, ordförande i juryn för Årets bygdegårdsförening, berättade om arbetet
med att utse Årets bygdegårdsförening och vilka föreningar som nominerats.
Utmärkelsen tilldelades Enångers bygdegårdsförening i Hudiksvalls kommun i
Gävleborgs bygdegårdsdistrikt, vilken representerades av Ingemar och Marie Sandehult.
Anders Karlsson, ordförande i juryn för Årets bygdegårdsförening läste motiveringen: Ett
långsiktigt och målmedvetet utvecklingsarbete där insats läggs till insats har gjort
Enångers bygdegårdsförening till det omistliga navet som engagerar hela bygden året
runt med en 40 dagar lång loppmarknad på sommaren som kronan på verket. Särskilt
har föreningen – med framgång – skapat ett hus till där barn och ungas engagemang är
del av drivkraften.
En film med bilder på Enånger, Enångers bygdegård och Enångers bygdegårdsförenings
verksamhet visades.
Ingemar Sandehult, ordförande i Enångers bygdegårdsförening tackade och hälsade från
hela föreningen.
14. Beslut angående resefördelning enligt stadgarna § 11 för förbundsstämman
2022
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 2022
Karin Fälldin, föredragande sekreterare, föredrog förbundsstyrelsens förslag till
beslut.
Stämman beslutade
att

ersättning till distriktens ombud ska utgå enligt följande:
Ersättning utgår för resa med billigaste färdsätt. Flyg får nyttjas 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
inkomstskattelagen, f.n. 18,50 kronor per mil. Samåkning ska ske i
görligaste mån. Förbundschefen äger rätt att bevilja dispens från billigaste
färdsätt.

Ersättning till förtroendevalda
Solveig Carlsson, ordförande i valberedningen, föredrog valberedningens förslag till
beslut.
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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 billigaste färdsätt. 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
inkomstskattelagen, f.n. 18,50 kronor per mil. Samåkning ska ske i
görligaste mån.
Ersättningarna styrs mot gällande års prisbasbelopp, för 2020 är det
47 300 kronor. Ersättningen följer årligen prisbasbeloppet.
Sammanträdesersättning utgår med 3 % av prisbasbeloppet per bevistat
sammanträde f.n. 1 419 kronor. 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 23 650
kronor.
Vice förbundsordförande med 10 % av prisbasbelopp, f.n. 4 730 kronor.
AU ledamot 8 % av prisbasbelopp, f.n. 3 784 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 med 2 000 kronor.

16. Val av förbundsordförande
Solveig Carlsson, ordförande i valberedningen, föredrog valberedningens förslag till
beslut. Omval av Per Lodenius, Norrtälje, Stockholms län.
Stämman beslutade
att

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

Per Lodenius tackade för det förnyade förtroendet.
17. Val av övriga ledamöter och ersättare i förbundsstyrelsen
Val av ledamöter
Solveig Carlsson, ordförande i valberedningen, föredrog valberedningens förslag.
Stämman beslutade
att

till ordinarie ledamöter utse:
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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)

omval

Marie Sandehult, Enånger (X)

omval

Beslut om antal ersättare
Solveig Carlsson, ordförande i valberedningen, föredrog valberedningens förslag.
Stämman beslutade
att

utse tre ersättare

Val av ersättare
Solveig Carlsson, ordförande i valberedningen, föredrog valberedningens förslag.
Stämman beslutade
att

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

att

Malin Svensson, Tärnaby (AC)

omval

Mattias Gotting, Grönahög (Ps)

nyval

närvarande ersättare tjänstgör i vald ordning.

Anmälan av grundarorganisationernas representanter
SV

Eva Karin Hempel, Vellinge (LM)

ersättare Jenny Gudmundsson, Växjö (G)
CUF

Johanna Hedlund, Hägersten (AB)

LRF

Håkan Johansson, Borlänge (W)

ersättare Kristina Bengtsson, Falkenberg (N)
JUF

Johanna Fagerström, Valla (D)

ersättare Magdalena Birgersdotter, Mantorp (E)
18. Val av revisorer och ersättare för dessa
Solveig Carlsson, ordförande i valberedningen, föredrog valberedningens förslag.
Stämman beslutade
att

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

omval

Kristina Haglund, Nora (T)

omval

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

till revisorsersättare utse:
Clas Forsgren, Norrtälje (AB)

omval

Lars Nilsson, Gryt (E)

omval

Peter Lindblad, Örebro, auktoriserad revisor (T), omval
19. Rapport angående Bygdegårdsförsäkringen
Karin Fälldin, föredragande sekreterare, föredrog förbundsstyrelsens rapport för
Bygdegårdsförsäkringens verksamhet under 2019. (bilaga 9)
En film visades där Carl-Gunnar Andersson, Länsförsäkringar Halland, överlämnade en
check på 1 miljon kronor i skadebonus till Bygdegårdarnas Riksförbund.
Stämman beslutade
att

med godkännande lägga den lämnade verksamhetsrapporten till
handlingarna.

20. Redovisning av förbundets verksamhetsplan och budget för 2020 samt
antagande av riktlinjer för verksamheten 2021–2022
Karin Fälldin, förbundschef, föredrog verksamhetsplan och budget för 2020. (bilaga 10)
Verksamhetsplanen för 2020 är utskickad till samtliga mottagare av distriktens
nyhetsbrev i december 2019 samt finns på förbundets hemsida. Förbundets budget för
2020 redovisas i särskild handling. Karin Fälldin besvarade även Leif Björk, Dalarnas
fråga angående budget 2021 som inkommit via VoteIT.
Stämman beslutade
att

lägga redovisningen av förbundets verksamhetsplan och budget för 2020
till handlingarna.

Andreas Pettersson, ordförande i beredningsgrupp 1, föredrog gruppens arbete och
förslag till beslut om riktlinjer för verksamheten 2021–2022.
Elisabeth Karlsson, Stockholm, begärde ordet och talade för sitt yrkande
att

Vi behöver tydligare visa vår samhällsnytta för politiker och beslutsfattare
för att de ska inse lokalernas betydelse för föreningsliv, kultur och
landsbygdsutveckling.
Anpassas till texten i motion 5:
För politiker och beslutsfattare är det angeläget att förstå sambandet
mellan lokaler, kultur, folkhälsa och landsbygdsutveckling.

Solveig Carlsson, Kronoberg, begärde ordet och talade för sitt yrkande
att

gällande Verksamhetsmål under mål rubrik 3 ”Bygdegårdarna är
funktionella och tillgängliga mötesplatser” få med en text om att inspirera
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till nytänkande till nya användningsområden i våra bygdegårdar, tex
Företagshotell.
Anders Karlsson, förbundsstyrelsen, begärde ordet och redogjorde för diskussionerna i
beredningsgrupp 1.
Karin Olsson, förbundsstyrelsen, begärde ordet.
Stämman beslutade
att

ge förbundsstyrelsen i uppdrag att utifrån riktlinjer för verksamheten
2021–2022 ta fram verksamhetsplan och budget. (bilaga 11)

att

bifalla Solveig Carlssons tilläggsyrkande.

att

bifalla Elisabeth Karlssons tilläggsyrkande.

21. Fastställande av medlemsavgift för 2021–2022
Hillevi Sandström, ordförande i beredningsgrupp 2, föredrog gruppens arbete och förslag
till beslut om medlemsavgift.
Beredningsgruppen föreslår förbundsstämman besluta
att

oförändrad medlemsavgift för 2021.

att

följande medlemsavgift för 2022:

att

den fasta avgiften för föreningar som äger/hyr sin lokal fastställs till
1 500 kr (100 kr höjning)

att

den rörliga avgiften för föreningar som äger sin lokal fastställs till 5,00 kr
per kvadratmeter, dock maximalt 3 500 kr (oförändrad men med ett
nyinfört tak på 700 kvm)

att

den rörliga avgiften för föreningar som hyr sin lokal fastställs till 5,00 kr
per kvadratmeter, dock maximalt 3 500 kr (3 kr höjning per kvm samt höjt
tak från maximalt 1000 kr (500 kvm) till 3 500 kr (700 kvm))

att

den fasta avgiften för föreningar utan lokal fastställs till 500 kr
(oförändrad)

att

avgiften för medlemsorganisationer fastställs till 1 000 kr (oförändrad)

Monica Eriksson, Stockholm, begärde ordet och yrkade bifall till förbundsstyrelsens
grundförslag samt talade för sitt yrkande
att

för föreningar som inte äger sin lokal får en höjning av den rörliga avgiften
på 50% 2022 och 50% 2023

Erik Ulriksson, Värmland, begärde ordet och talade för sitt yrkade
att

”taket” sätts till 375 m² som är medelstorlek en av landets bygdegårdar

att

den fasta avgiften fastställs till 1500 kr

att

den rörliga avgiften fastställs till 5 kr/m²

att

finansieringen av ”taket” sker med en trappstegsmodell som är beroende av
ytan för de föreningar som har lokaler understigande 375 m²
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Per Lodenius, förbundsordförande, begärde ordet och yrkande avslag på Monica
Erikssons tilläggsyrkande och avslag på Erik Ulrikssons yrkande samt bifall på
beredningsgruppens förslag.
Leif Björk, Dalarna, begärde ordet och talade för sitt yrkade
att

styrelsens förslag som finns i utskickade handlingarna bifalles med följande
förändring, med tanke på den pågående pandemin att:
1 Fasta avgiften 2021 och 2022 är 1 400 kronor
2. Den rörliga avgiften sänks med 1 krona till 4 kronor år 2021 med ett tak
på 700 m².

Marie Sandehult, förbundsstyrelsen, begärde ordet och yrkade bifall på
beredningsgruppens förslag.
Leif Björk, Dalarna, begärde ordet.
Stämman gick direkt till votering.
Röstlängden justerades till 114 registrerade ombud.
Erik Ulrikssons yrkande ställdes mot Leif Björks yrkande för att ta fram ett motförslag till
beredningsgruppens huvudförslag.
Resultat av voteringen:
40 röster för Leif Björks yrkande.
17 röster för Erik Ulrikssons yrkande.
Leif Björks yrkande ställdes mot beredningsgruppens förslag.
Resultat av voteringen:
66 röster för beredningsgruppens förslag.
22 röster för Leif Björks yrkande.
Stämman beslutade
att

bifalla beredningsgruppens förslag till beslut om fastställande av
medlemsavgifter för 2021–2022.

att

avslå Monica Erikssons tilläggsyrkande med siffrorna 59 mot 15. (14 avstod
från att rösta)

22. Motionsbehandling (bilaga 12)
Motion 1
Ida Alterå, ordförande i beredningsgrupp 3, föredrog gruppens arbete och förslag till
beslut.
Beredningsgruppen föreslår förbundsstämman besluta
att

en översyn görs av reglerna för ungdomsdiplomet med hänsyn taget till den
synpunkt som först fram i denna motion med målet att uppnå de syften som
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är uppsatta för ungdomsdiplomet och möjliggöra för flera att diplomera sin
ungdomsverksamhet.
att

involvera ungdomar i översynen av ungdomsdiplomet.

Andreas Pettersson, Värmland, begärde ordet och yrkande bifall på beredningsgruppens
förslag.
Eva-Lisa Eriksson, Dalarna, begärde ordet yrkade bifall på motionen.
Stämman beslutade
att

bifalla beredningsgruppens förslag.

Motion 2
Ida Alterå, ordförande i beredningsgrupp 3, föredrog gruppens arbete och förslag till
beslut.
Beredningsgruppen föreslår förbundsstämman besluta
att

bifalla att-sats 1 och därmed besluta att förbundet lyfter fram
bygdegårdsrörelsens viktiga arbete och resurs i folkhälsans tecken.

att

avslå att-sats 2.

att

anse att-sats 3 besvarad med hänsyn till att aspekten social
hållbarhet/folkhälsa redan lyfts fram i kontakter med beslutsfattare och
myndigheter.

att

förbundet, i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan, tar fram ett
möteskoncept för samtalsgrupper/-verksamhet som blir ett konkret stöd till
våra bygdegårdsföreningar i arbetet med att motverka den psykiska
ohälsan.

Eva-Karin Hempel, förbundsstyrelsen, begärde ordet.
Stämman beslutade
att

bifalla beredningsgruppens förslag.

Motion 3
Michael Holmér, ordförande i beredningsgrupp 4, föredrog gruppens arbete och förslag
till beslut.
Beredningsgruppen föreslår förbundsstämman besluta
att

bifalla motionen och därmed besluta att Bygdegårdarnas Riksförbund i
första hand bör arbeta med att föreslå bankerna att ta bort denna avgift för
bygdegårdsföreningarna. Samt att Bygdegårdarnas Riksförbund i andra
hand verkar för att sänka avgiften för ideella organisationer vid mindre
belopp, och att avgift för belopp under 20 kr helt tas bort.

Stämman beslutade
att

bifalla beredningsgruppens förslag.
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Motion 4
Michael Holmér, ordförande i beredningsgrupp 4, föredrog gruppens arbete och förslag
till beslut.
Beredningsgruppen föreslår förbundsstämman besluta
att

med bifall till motionens intention fortsätta påverkansarbetet om att höja
Boverkets anslag till allmänna samlingslokaler.

Stämman beslutade
att

bifalla beredningsgruppens förslag.

Motion 5
Thomas Olofsson, ordförande i beredningsgrupp 5, föredrog gruppens arbete och förslag
till beslut.
Beredningsgruppen föreslår förbundsstämman besluta
att

avslå motionen.

att

uppdra till Förbundsstyrelsen att se över möjligheten till tillfällig satsning
på ”Hjälp till självhjälp” som stärker bygdegårdsföreningarnas möjlighet att
söka offentliga stöd.

Kenneth Nilshem, förbundsstyrelsen, begärde ordet och yrkade bifall på
beredningsgruppens förslag.
Eva-Lisa Eriksson, Dalarna, begärde ordet och yrkade bifall på motionen.
Leif Björk, Dalarna, begärde ordet och yrkande bifall på motionen.
Anders Westin, Västmanland, begärde ordet.
Karin Olsson, förbundsstyrelsen, begärde ordet.
Kenneth Nilshem, förbundsstyrelsen, begärde ordet och yrkade bifall på
beredningsgruppens förslag.
Birgitta Gustavsson, Dalarna, begärde ordet och yrkade bifall på motionen.
Anders Karlsson, förbundsstyrelsen, begärde ordet.
Stämman gick direkt till votering.
Motionen ställdes mot beredningsgruppens förslag.
68 röster för beredningsgruppens förslag.
23 röster för motionen.
Stämman beslutade
att

bifalla beredningsgruppens förslag.

23. Stämmouttalande
Thomas Olofsson, ordförande i beredningsgrupp 5, föredrog gruppens arbete och förslag
till beslut.
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Beredningsgruppen föreslår förbundsstämman besluta
att

anta stämmouttalandet. (bilaga 14)

Stämman beslutade
att

bifalla beredningsgruppens förslag.

24. Val av valberedning
Lars Nilsson, Hillevi Sandström och Anders Westin, utsedda av ordförandekonferensen
att bereda frågan, har presenterat gruppens förslag till beslut i stämmoverktyget VoteIT.
Stämman beslutade
att

välja Solveig Carlsson, Bolmsö (G), till ordförande för valberedningen.

att

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

omval

Eva-Lisa Eriksson, Gustafs (W)

omval

Jan Andersson, Vaggeryd (F)

nyval

Bartosz Stroinski, Bjuråker (X)

omval

Solveig Carlsson tackade för det förnyade förtroendet.
25. Rapporter
Inga rapporter.
26. Information om nationell träff 2021 och förbundsstämman 2022
Karin Fälldin, förbundschef, berättade om den första nationella träffen som kommer att
hållas 3–5 september 2021 i Slite, Gotland. Fokus kommer att vara inspiration och
fortbildning.
Eva Nypelius, stämmoordförande och ordförande i Gotlands regionstyrelse hälsade
stämmans deltagare välkomna till Gotland nästa år.
Kronobergs bygdegårdsdistrikt med ordförande Solveig Carlsson i spetsen hälsade
stämmans deltagare välkomna till förbundsstämman 2022 och presenterade distriktet.
27. Vid stämman väckta frågor
Katarina Jernberg, Dalarna, vill att man skickar ut till alla distrikt och visar hur man
kommit fram till siffran 398 som står i Slutord på sid 29. Hur mycket är lön? Vad har
man investerat i och hur mycket etc.
Katarina Jernberg, Dalarna, vill också att man i budgeten specar upp på alla kostnader
och intäkter hur mycket som är lön av kostnaderna det kan också sändas ut till alla
distrikt. Eller bara till mej som är nyfiken.
Karin Fälldin, förbundschef, besvarade frågorna genom att redogöra för
personalkostnader i den bilagda ekonomiska redovisningen.
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Leif Björk, Dalarna, Resefördelning: Förslaget till resefördelningen skall även gälla
nationella träffar, typ på Gotland 2021.
Anders Karlsson, förbundsstyrelsen, redogjorde för att styrelsens utgångspunkt är att
subventionera distriktens resor till den nationella träffen.
Leif Björk, Dalarna, begärde ordet och tackade för svaret.
Utmärkelse
Miljöstipendiet har tilldelats Östergrändens bygdegårdsförening, Gävleborgs
bygdegårdsdistrikt.
Juryns ordförande Karin Olsson läste motiveringen: Östergrändens bygdegårdsförening
har på ett aktivt och förtjänstfullt sätt arbetat med miljöfrågor kopplat till bygdegården.
Genom att renovera huset med nya innertak för bättre isolering, nya fönster, nytt avlopp
och värmepump för sjövärme har föreningen visat ett aktivt och engagerat arbete med
miljöfrågor. Föreningens miljöarbete med energigrupp och planeringsträffar kan
inspirera andra att arbeta miljömedvetet i bygdegårdsrörelsen.
En film med bilder från Östergrändens bygdegårdsförenings renovering och verksamhet
visades.
Theres Heidrich från Östergrändens bygdegårdsförening tackade för utmärkelsen och
hälsade från hela föreningen.
28. Stämman avslutas
Eva Nypelius tackade för en väl förberedd och genomförd stämma och hälsade stämmans
deltagare välkomna till Gotland nästa år.
Förbundsordförande Per Lodenius tackade LRF:s och CUF:s representanter i
förbundsstyrelsen, Anders Drottja och Märta Martin Åkesson, som slutat på sina uppdrag
samt ersättaren i förbundsstyrelsen Sofia Ohlsson som avgått tidigare under året.
Förbundsordförande Per Lodenius tackade JUF:s avgående representant i
förbundsstyrelsen, Nils-Erik Grönvall, som suttit i förbundsstyrelsen sedan 2008.
Nils-Erik Grönvall tackade för de fina orden.
Förbundsordförande Per Lodenius tackade även Mikael Larsson för hans arbete i
valberedningen.
Förbundsordförande Per Lodenius tackade stämmopresidiet, förbundskansliet samt alla
ombud för en väl genomförd stämma och förklarade stämman avslutad.

……………………………………………………..
Eva Nypelius
Stämmoordförande

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

……………………………………………………..
Hillevi Sandström
Protokolljusterare

……………………………………………………..
Åke Ekström
Protokolljusterare
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