
Kallelse digitalt ÅRSMÖTE
    

 Söndag den 21 mars kl 18.00-19.30  
Rissnaortens Hembygdsföreningen inbjuder medlemmar och övriga 
intresserade till digitalt Årsmöte via Zoom.  
- Årsmötesförhandlingar enligt stadgar. 
- Anmäl dig/er senast 16 mars till margita@norlbygda.com, 070-66 83 255 

 Varmt Välkomna!  RHBF/Styrelsen  
De frånvarande får nöja sig med de närvarandes beslut!     

Rissnaortens Hembygdsförenings verksamhetsberättelse för år 2020 
Styrelsen för Rissnaortens Hembygdsförening får härmed lämna följande verksamhetsberättelse  
för verksamhetsåret 2020. 
Förtroendevalda inom hembygdsföreningen: 
Styrelsen 
Ordförande, Kassör Margita Gustafsson (omval 1 år) Boggsjö  
Sekreterare, vice ordf Karolina Käthner-Lindsjö (1 år) Börjesjö 
Ledamot  Ulla Staaf  (1 år) (Ismundsundet) Brunflo 
Ledamot  Berit Carlsson  (1 år) Holmsjö 
Ledamot   Emiel o Marina Veldhoedt (omval 2 å) Rissna 
Ledamot  Robin o Alexandra Lindqvist (omval 2 år) Rissna 
Ersättare  Bengt Jonsson (1 år) Rissna 
Ersättare  Kristina Wåger (1 år) Rissna 
Ersättare  Sten Williamsson (omval 1 år) (Holmsjö/Röringen) Brunflo   

Extern Kassör, Kanslist  Berit Martinsson, berit.m.martinsson@gmail.com, 070-543 9987, Börjesjö 

Arr. i Rhbf  Ideér/genomförande från befintliga grupper inom hembygdsföreningen i                                                               
  samråd med styrelsen  
Marknadsföring, It Berit Martinsson, Margita Gustafsson, Gerd Williamsson(foto), Bengt Jonsson,  
Tidningsklipp  Margita Gustafsson, Boggsjö   Birgitta Jännebring 
Biblioteksansvarig Berit Martinsson, Börjesjö 
ZENIT  Styrelsen gemensamt 
Lillsandsvallen Styrelsen gemensamt     
Sten Williamsson Brunflo(Holmsjö) (Östbyns skifteslag Kjell Pettersson 
Tord Eriksson  Östbyn   Ulla Andersson, Peter Svanström)  
   
Revisorer för 1 år; 
Ordinarie    Ersättare 
Annika Svensson Ismundsundet   Lars-Göran Boije Boggsjö 
Margit Halvarsson Björsjö 

Valberedning för 1 år,     
Lars Larsson  sammankallande, Ismundsundet       Pål Grande, Rissna 

Sammanträden 
Styrelsen har haft sju (7) digitala-,tele- o hybrid styrelsemöten samt tillsammans med föreningar i bygden 
och södra Sundsjö, även träffar med Bräckes 6 hembygdsföreningar och tillsammans givit ut 
sommarbroschyren, trots rådande omständigheter (coronavirusläget, covid-19 har gjort vissa av sommarens 
aktiviteter omöjliga att genomföra). Styrelsemedlemmar har även deltagit på digitala demokratimöten 
arrangerade av SHF- Heimbygda, Bygdegårdarnas Riksförbund, Bräcke Riksteaterförening i vilka RHBF är 
medlem. BR:s digitala förbundsstämma 1-2 juni och Margita G medverkade i Bygdegårdarnas distrikts-
styrelse i Jämtlands län. I SV:s regi anordnad träff för hembygdsföreningarna i Östra Jämtland ställdes in. 
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Medlemmar 
Den 31 december 2019 hade hembygdsföreningen 230 st medlemmar.  
Sista december 2020 hade vi 250 st. Medlemmar är både familjer/enskilda från bygden men även 
fritidsboende och de som vill vara delaktiga i bygden, utan att bo här. 

AKTIVITETER Familjedagar 
Bräcke Riksteaterförenings arr Smaka på dansföreställning, Jamtlands Nationaldagsfirande för 26-året, 
utanför Zenit innan pandemin. Pga coronavirusläget och FHM direktiv ställdes sedan Våffellunch, Sista april- 
och Sveriges Nationaldagsfirande in men vi ställde om och genomförde en tittskåps konstutställning i 
fönstren-Galleri Zenit. Midsommarafton på Lillsandsvallen och Marknadsdagen-Rissnadagen i Norlbygda, 
Hembygds- och sommarfesten ställdes in men vi genomförde en friluftsgudstjänst på Lillsandsvallen och 
coronasäkra Sommar- o Kolbullekvällar med musik av bla Cujo is a Cat, Anders Engström och Åsgård Band 
på Lillsandsvallen enl FHM trygghetsrutiner. Vintermarknaden, Luciafirande på Zenit och Tomtejul på 
Lillsandsvallen ställdes in när pandemilagen antogs med max 8 pers. Vi är otroligt glada och stolta över att 
ha genomfört coronasäkra, trygga, attraktiva evenemang och upplevelser till så många härliga medlemmar 
och besökare under detta annorlunda 2020. 

ZENIT, 0693-66 22 55 el 070-66 83 255, norlbygda@icloud.com 
Bibliotek Bykontor med snabb internetuppkoppling via fiber, kopieringstjänst, WiFi-zon för besökare… 
HJÄRTSTARTAREN finns tillgänglig i Zenits Entré. 
Pga coronavirusläget ställdes Soppluncher, Våffellunch, Cafékvällar, Stick-Café, Syträffar, Herrgård, fysiska 
möten in och studiecirklar pausades. 2020 hade ”Braspinnen” nått Börjesjö som får en ny chans att 
arrangera firandet av sista april 2021. Städ/fixardag Zenit, elljusspår o Zenitområdet, bollplan. Löpande 
renovering -, dränering- och energiöversyn. Att minska driftkostnaderna i hembygdsföreningen är en 
nödvändighet för att behålla bygdegården Zenit som bygdens samlingslokal och knutpunkt i framtiden. Vi har 
nått en lösning för att behålla Närvärmen i Rissna tillsammans med anslutna fastighetsägare och nuvarande 
leverantör som har förnyat avtalet 5 år. Zenitvärdar månadsvis ur styrelsen men även medlemmar ska hjälpa 
till mer vid uthyrning o städning har pausats. Bokningsservice via hemsidan - kalender för uthyrning på Zenit 
finns där. Coronaanpassad sittning med gott om utrymme, glest mellan borden för hyresuthyrning.  
Ungdoms och Fritidssektionen 
UG, Innebandy, bordtennis i lokal Zenit för alla ungdomar, Lanträffar, Sommarläger, Musikstudio Gratis prova 
på Musikteknik och andra arr. Generationskören pausades, kontakta Robin Lindqvist 070-278 78 28. 
Sommarläger/Feriepraktik, Lillsandsvallen-Mat med tradition. Skötsel och underhåll av anläggningarna, 
upprustning av Rissnaspåret, elljusspåret till ett mountainbike spår, vindskydd och belysning i Pulkabacken 
Robin Lindqvist, Bengt Jonsson, Pär Laxbäck, Fredrik Eriksson samt Henrik Lundh har varit delaktiga i detta. 
Spårgrupp ”för intresserade”, samsyn i genomförande av skidspår vintersäsongen 20/21.   

Lillsandsvallen 
Städdag, (Midsommarfest, Hembygds- och sommarfesten inställda) Många var besökarna men betydligt 
färre än de 1200 pers som brukar komma till våra sommararrangemang. Kom träffas och trivs var målet!  
Vi tackar alla Ni närmare 300 personer som besökte oss under de fem kolbullekvällarna med butöser i 
enhetlig klädsel uppsydda på initiativ av Berit Larsson. Ungdomsverksamhet, fäbodliv med matkultur o 
tradition. Feriearbetande ungdom erbjöds praktik inför och under evenemangen. Omtag till sommaren 2021.  

Projekt - BRs - Rissnaspåret - Occupy Bygdegården, Ung i Norlbygda, UG, Fäbodliv, Lillsandsvallen 
BRs stor utvecklingscheck för projekt Rissnaspåret, en upprustning och omställning av befintligt elljusspår till 
ett mountainbike spår och en skid/pulkabacke med belysning påbörjades under våren 2019. 
Bygdegården - mötesplats för lokal service och navet för mat, fest och kultur, Occupy bygdegården gm BR. 
Projekt Ung i Norlbygda UG på Zenit men även lägerverksamhet erbjöds sommaren 2020 på Lillsandsvallen, 
fäbodliv med matkultur o traditioner, anordna kolbullekvällar, tunnbrödsbakning och osttillverkning. 
Kommittéträffar med markägare och tillsammans med skogsstyrelsen påbörjas restaurering av byggnader, 
gärdsgård mm till våren 2021.  

Ekonomi 
Behållning 2020-12-31 blir 
Behållning 2019-12-31 var  288 443 kr 
Hembygdsföreningens tillgångar redovisas i kassörens rapport på Årsmötet. 

Budget 2020 
Kommunalt driftbidrag ZENIT  60 000 kr (50% av driftkostnad 2019) 
Drift o underhåll ZENIT -120 000 kr 
Förenings-, kultur och krisstöd har erhållits för 2020 

I samverkan med föreningar och företagare, tillsammans i byarna kan vi åstakomma en positiv  
utveckling i bygden! Vi ska ha roligt där vi lever och bor! Livskvalitet i livet, nära naturen och i boendet! Ideellt 
arbete - vår styrka! Varmt välkommen att delta i vår verksamhet under 2021. Medlemsavg.100:-/pers,    
200:-/familj Insättes på Bgnr 5204-6489. Swiss 123 388 15 88. Reducerad hyra på Zenit för medlemmar. 
Tillsammans har vi roligt och vi blir en starkare förening! Alla i bygden kan ta del av vad som händer genom 
demokratiska mötesforumet, hemsidan www.norlbygda.com, följ oss på Facebook, Instagram, Årets 
Fotokalender, Norlbygdabladet, Sommarbroschyren och Sundsjökrönikan! 

                                                   Bygden blir vad Vi gör den till! 
Styrelsen för RHBF eu Margita Gustafsson, ordförande                                                     2021-02-25
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