Protokoll

Förbundsstyrelsens digitala sammanträde 18 september 2020
Närvarande
Per Lodenius
Anders Karlsson
Kenneth Nilshem, punkt 7-9
Karin Olsson
Magnus Danielsson
Tina Jonasson
Johanna Hedlund, CUF
Eva Karin Hempel, SV
Håkan Johansson, LRF, punkt 1-6 och 10-14
Ersättare
Sven-Anders Svensson, tjänstgörande
Mattias Gotting, tjänstgörande
Magdalena Birgersdotter, JUF, tjänstgörande
Kansliet
Karin Fälldin
Elinor Metsjö, punkt 1-10
Anmält förhinder
Sören Runnestig
Ulla Johanson
Marie Sandehult
Johanna Fagerström, JUF
Malin Svensson

1. Välkomna

Förbundsordförande Per Lodenius hälsade välkommen och förklarade mötet
öppnat. En runda genomfördes där alla närvarande fick reflektera över sitt
engagemang i bygdegårdsrörelsen och kommande mandatperiod i styrelsen.
2. Justerare

Beslutade
Att välja Karin Olsson till justerare av mötet.
3. Godkännande av föredragningslista

Beslutade
Att godkänna föredragningslistan, bilaga 1.
4. Medlemsrapport

Förbundschef föredrog medlemsrapporten. På grund av coronapandemin kan
det för första gången sedan 1973 bli ett medlemstapp i år. Styrelsen diskuterade
medlemsläget och åtgärder för att öka medlemsantalet samt rutiner kopplat till
medlemmar som går in och ut. Relevanta skäl för att ge föreningar mer tid att
betala årsfakturan kan exempelvis vara sjukdom eller annan akut händelse i
styrelsen, missförstånd kring aviserat belopp eller tillfälliga och övergående
likviditetsproblem.
Beslutade
Att notera medlemsrapporten, bilaga 2.
Att bevilja utträde för:
Fröslida Samhällsförening, 1631, Hylte (N) per 7/5 - 2020
Bäckmyrans Bgf, 1499, Lycksele (AC) per 15/9 - 2020
Maltträsk Intresseförening, 2148, Vindeln (AC) per 1/9 - 2020.
Att uppdra till förbundskansliet att följa upp kontakterna för att få in de
återstående betalningarna.
Att anta rutin för medlemmar som går in och ut i riksförbundet, bilaga 3.

5. Personalfrågor

Förbundschef rapporterade om aktuella kansli- och personalfrågor. Ulph
Lundgren börjar sin tjänst som verksamhetsutvecklare fastighet och miljö den 1
oktober och i och med det är alla kansliets tjänster tillsatta med ordinarie
personal för första gången sedan omorganisationen av kansliet inleddes våren
2019. Förbundschef berättade också om arbetsmiljöanpassningar och
hemarbete med anledning av coronapandemin.

6. Förbundsstyrelsens arbete 2020-2022

Förbundschef föredrog förslag till delegationsordning och övriga styrdokument
för styrelsearbetet. Styrelsen diskuterade den kommande mandatperioden och
arbetssätt för styrelsen.
Beslutade
Att anta riktlinjer för arvode, bilaga 4.
Att anta fördelning av kontaktdistrikt, bilaga 5.
Att anta delegationsordning, bilaga 6.
Att anta arbetsordningen, bilaga 7.

7. Förbundsstämman

Förbundschef föredrog utvärderingen från den digitala förbundsstämman i juni.
Drygt 94 procent var nöjda med stämman som helhet. De ålagda uppdragen
från stämman gicks igenom.
Beslutade
Att lägga utvärderingen av förbundsstämma 2020 till handlingarna, bilaga 8.
Att uppdra till förbundskansliet att genomföra åtgärder enligt ålagda uppdrag
från stämman, bilaga 9.

8. Nationell träff

Enligt tidigare beslut kommer den nationella träffen arrangeras den 3-5
september 2021 i Slite, Gotland. Styrelsen ses för styrelsemöte i Slite den 3
september innan den nationella träffen börjar. Förbundschef föredrog tankar
om den nationella träffens upplägg, styrelsen diskuterade upplägget.
Beslutade
Att temat för den nationella träffen är ”Bygdegårdarna samlar Sverige –
mötesplats för delaktighet och gemenskap”
Att Varje distrikt erbjuds fem deltagare till subventionerat pris vilket blir
totalt 120 personer. Det subventionerade priset är samma som för övriga
konferenser (1000 kr per dag) och inkluderar alla omkostnader, även
resa. I övrigt får alla som vill komma till självkostnadspris.

9. Ekonomisk rapport och försäkringspremie

Förbundschef föredrog ekonomisk rapport per 30 juni. Styrelsen diskuterade
rapporten samt försäkringspremie och återbäring på försäkringspremien.
Beslutade
Att notera den ekonomiska rapporten per 30 juni, bilaga 10.
Att medlemsföreningarnas försäkringspremie för 2021 är oförändrad för
nästkommande år, vilket innebär:
att
premien för grundförsäkringen är 590 kronor per förening,
att
premien per kvadratmeter för trähus är 18,50 kr per kvm
och för stenhus är 12 kr per kvm,
att
premien för uthus < 51 kvm är 150 kr per styck,

att
premien för uthus 51-100 kvm är 300 kr per styck,
att
premien för uthus > 100 kvm är 800 kr per styck, samt
att
premien för lösegendom är 660 kr per 5 basbelopp.
10 % återbäring lämnas på inbetald försäkringspremie för 2020.

Att

10. Påverkansarbete

Förbundschef rapporterade om tre positiva resultat som fallit på plats under
sommaren och hösten utifrån vårt påverkansarbete:
o Förordningen för Boverkets stöd till allmänna samlingslokaler har
uppdaterats. Maxbeloppet för tillgänglighetsanpassning höjs från
200 000 kr till 300 000 kr, krav på besiktningsman slopas och 75 % av
bidragen kan betalas ut i förskott. Vad vi inte fått gehör för är bland
annat att ta bort prioriteringen för socioekonomiskt utsatta områden i
storstad.
o I riksdagens budget för 2021 kvarstår 52 miljoner (istället för tidigare
aviserad sänkning till 32 miljoner) till allmänna samlingslokaler vilket
också uttrycks som en permanent höjning i beslutet.
o Ett statligt riktat stöd till allmänna samlingslokaler med anledning av
coronapandemin är inrättat. 75 miljoner kronor 2020 och 50 miljoner
kronor 2021. Förbundsordförande berättade om arbetet med att få till
det riktade stödet.
Framåt ska ytterligare kontakt tas med landsbygdsministern och hennes
statssekreterare för fortsatt dialog om en verksamhetsersättning till
bygdegårdarnas viktiga arbete för landsbygdsutveckling. Möte hölls senast i maj
men mycket tid gick då åt att diskutera den pågående pandemin. Framtida
möten planeras också med riksdagspartiernas kulturtalespersoner samt
försvarstalespersoner för att diskutera krisberedskap.
Sven-Anders rapporterade kort om arbetet med det nya landsbygdsprogrammet
och kommande övergångsperiod, Jordbruksverkets yttrande till
Näringsdepartementet i frågan är också intressant för oss.
Förbundsstyrelsens utsedda råd har en viktig uppgift att lyfta frågor som kan tas
upp i det framtida påverkansarbetet.

11. Rapporter

o

Förbundschef rapporterade från möte med kulturdepartementet om det
riktade stödet till allmänna samlingslokaler med anledning av pandemin
och om Samsams arbete för att få till en så bra utformning på stödet som
möjligt.

o

o

Förbundschef rapporterade att Skördefesten ställs in på grund av
pandemin, men att en film om och med några av våra
samarbetsorganisationer ska göras i dess ställe.
Förbundschef rapporterade om stödgruppen för corona som bildades på
förbundskansliet i maj. Stöd till förening, sprida information, inspirera
till coronasäkra arrangemang och påverkansarbete är gruppens fokus.
Två enkäter är utskickade till våra föreningar för att få kunskap om hur
pandemin drabbat dem, de värst drabbade blir uppringda för stöd. Ett
webbinarium om coronaläget hölls i juni och ytterligare kommer
arrangeras i höst. Debattartiklar har publicerats både före och efter
sommaren. Möten och skrivelser till politiker och myndigheter har
genomförts. En coronasida är skapad på hemsidan och information
sprids kontinuerligt i nyhetsbrev och sociala medier.

12. Övriga frågor

Förbundschef föredrog skrivelse som inkommit från Gävleborgs
bygdegårdsdistrikt och förslag till svar. Styrelsen diskuterade svar på skrivelsen.
Beslutade
Att ge förbundschef i uppdrag att svara på skrivelsen enligt förslag, bilaga 11.

13. Anmälningsärenden

Beslutade
Att lägga följande anmälningsärenden till handlingarna:
Protokoll AU 200814-15, bilaga 12.
Protokoll FS 200531 (konstituerande), bilaga 13.
Protokoll försäkringskommitté 200423, bilaga 14.
Protokoll fastighets- och försäkringsråd 200902, bilaga 15.
Protokoll konst- och kulturråd 200326, bilaga 16.
Protokoll ungdomsrådet 200513, bilaga 17.
Protokoll ungdomsrådet 200617, bilaga 18.
Skrivelse från Ernst Askmar, bilaga 19.
Uppföljning verksamhetsplan 2020, bilaga 20.
Remissvar SVs strategi 200527, bilaga 21.
Remissvar om förordningen Boverket, bilaga 22.
Remissvar om 50-personersgräns, bilaga 23.
Protokoll landsbygdsråd 200618, bilaga 24.
Brev till distrikten om att värva medlemmar, bilaga 25.

14. Mötets avslutande

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

Vid protokollet

Karin Fälldin
Förbundschef

Justeras

Per Lodenius
Förbundsordförande

Karin Olsson
Förbundsstyrelseledamot

