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Stenkumla bygdegårdsförening 
Årsmöte den 11e februari 2021, kl 19:00 digitalt och i Stenkumla bygdegård. 
  
Förslag till föredragningslista 
1. Årsmötets öppnande. 

2. Val av mötesfunktionärer: 

Ordförande: 

Sekreterare: 

Två protokolljusterare: 

Tidningsreferent: 

3.  Fastställande av röstlängd. 

4.  Fastställande av föredragningslista. 

5.  Fråga om årsmötet utlyst i behörig ordning. 

6.  A. Styrelsens verksamhetsberättelse för 2020. 

     B. Föreningens ekonomiska berättelse för 2020. 

7.   Fråga om fastställande av resultat och balansräkning för 2020. 

8.   Revisorernas berättelse. 

9.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2020. 

10.  Fastställande av ersättning till styrelsen. 

11.  Fastställande av budget för 2021. 

12.  Fastställande av medlemsavgift för 2022. 

13.  Fastställande av avgift för bastubad 2022. 

14.  Fastställande av hyra för bygdegården 2022. 

15.  Verksamhetsplan för 2021. 

16.  Val av ordförande för föreningen. 

17.  Val av ledamöter till styrelsen. 

18.  A: Val av två revisorer(1år). B: Val av två revisorssuppleanter (1år) 

19.  Val av valberedning och sammankallande i denna. 

20.  Val av 2 ombud samt ersättare till Gotlands bygdegårdsdistrikts årsstämma. 

21.  Övriga frågor. 

22.  Mötets avslutande. 

 



Verksamhetsberättelse för 2020 

Under året har föreningen haft 6 styrelsemöten och 1 årsmöte. 

Två utskick med info om de aktiviteter som erbjudits har gått ut. För upptryckning har 
Kerstin Gahne svarat och distributionen har skötts av Greger Carlsson och Berndt 
Pettersson. 

Vi lyckades äntligen få till den nya städskrubben intill entren. Underlättar städningen 
en hel del. 

Gräsklippning och snöröjning har Stefan Sjögren hjälpt till med. 

Vi har jobbat en del med utformning av hyresavtal, fördelning av kostnader och 
arbetsuppgifter för vårt vatten och avlopp, ansökt hos Boverket för att kunna 
installera en hörslinga och kontinuerlig med brandskyddet. 

På vår hemsida: stenkumlabygdegard.se kan man läsa om det mesta. Vi kommer 
även framöver utveckla den. 

När det gäller all annan vanlig verksamhet och uthyrning så blev det pannkaka. 

 

På Facebook: Har vi en offentlig grupp där man på ett lätt sätt kan få information. 
20e januari 2020 hade gruppen 110 medlemmar 9e mars 2021 är det uppe i 143 
medlemmar. Den heter förstås Stenkumla Bygdegårdsförening. 

Antal Medlemmar. 

Enskilda:35  (2018 48st, 2019 48st, 2020 45st)  

Familjer: 28  (2018 36st, 2019 36st, 2020 46st) 

Antal Bastukort. 12 (2018 15st, 2019 17st, 2020 17st) 

Enskilda bad. Damer: 174 (2018 206st 2019 249st)  

Herrar: 341 (2018 381st, 2019 360st) 
 
 
Föreningens avgifter och hyra av bygdegården. 
 
För att hålla ner storleken på verksamhetsberättelsen tar vi inte med alla 
prisuppgifter här i år. På hemsidan kan man hitta informationen. 



Verksamhetsplan för 2020. 
( med utvärdering) 
❏ Ge ut minst tre utskick i socknen med våra kommande aktiviteter. 

Blev två utskick sedan slog pandemin till. 
❏ Montera nya ytterdörren intill scenen. 

Orkade vi inte med, men nu är det bestämt att det skall ske efter sommaren. 
❏ Renovera lilla städskrubben i dusch/bastudelen. 

Blev avbrutet pga pandemin. 
❏ Hålla i arbetet med Facebook och hemsidan. 

Har vi gjort även om det även här blev en Coronapaus. 
❏ Försöka hitta/skapa en grupp som kan tänka sig ställa iordning lekplatsen. 

Återigen så var vi på gång och en del gjordes innan pandemin avbröt allt. 
❏ I programrådets regi och med vårt stöd arrangera minst en aktivitet i kvartalet. 

Ingen kommentar mer än Corona. 
❏ Stödja och uppmuntra initiativ från medlemmarna som vill starta verksamhet i 

bygdegården, särskilt med inriktning på ungdomar. 
Här såg vi äntligen ett gott försök från Nina och det var på gång med ett 

barngruppsförsök, sen ställdes allt in. 
❏ Se över och göra en plan för inre renovering av stora och lilla salen. 

Då den ekonomiska osäkerheten blev stor pga pandemin har vi inte vågat 
göra någon plan. 

 
 

Verksamhetsplan för 2021. 
( Styrelsens viljeinriktning) 
Vi har verkligen ingen aning vad vi kan våga tro på. Öppnar restriktionerna upp sig 
så skall vi göra allt vi kan för att få igång verksamheten igen. Möjligheterna att 
arrangera någon sorts Valborgsfirande skall undersökas. 
Göra vad vi kan för att hitta intäkter så vi kan hålla igång bygdegården. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Slutord 
2020 blev ju ett oerhört märkligt år för hela vår planet. Föreningen fick göra halt med 
all verksamhet. Vi har inte vågat passa på att göra något större underhållsarbete 
eftersom vi inte vet hur länge vi skall leva på sparade slantar. Vi ansökte och fick ett 
bidrag motsvarande ca 20-30% av de årliga intäkterna. Inte mycket men det hjälpte 
till. På senare tid har vi repat oss och kommit igån med möten och en del fixande. 
Jag vill tro att det är en liten liten signal om att det har börjat gro i föreningen igen. 
Vi saknar er alla och hoppas vi snart kan öppna upp er bygdegård igen. 
Håll ut !! Snart kan vi prova vår nya aktivitet “mini pubben” med vår nya vägg tv. 
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