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Stenkumla bygdegårdsförening
Årsmöte den 24e mars 2022, kl 19:00 digitalt och i Stenkumla bygdegård och digitalt.

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 2021.

B. Föreningens ekonomiska berättelse för 2021.

7.   Fråga om fastställande av resultat och balansräkning för 2021.

8.   Revisorernas berättelse.

9.   Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2021.

10.  Fastställande av ersättning till styrelsen.

11.  Fastställande av budget för 2022.

12.  Fastställande av medlemsavgift för 2023. (Förslag: oförändrad)

13.  Fastställande av avgift för bastubad 2023. (Förslag: oförändrad)

14.  Fastställande av hyra för bygdegården 2023. (Förslag:uppjustering för

ickemedlemmar, i övrigt oförändrat)

15.  Verksamhetsplan för 2022.

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 2021

På grund av pandemin har verksamheten delvis legat nere.

Vi har haft 6 ordinarie styrelsemöten , 1 årsmöte och 1 konstituerande möte.

4 utskick har gått ut. Hjälp med tryck har vi fått av Kerstin Gahne och distributionen
har skötts av Astrid och Berndt Petterson och Greger Carlsson.

En del uthyrning har ändå förekommit. Byggföretaget Arriba har under sin renovering
av kyrkan hyrt delar av bygdegården som lunch och omklädningsrum under en stor
del av året.

Kyrkan har hyrt stolsförrådet för förvaring och Fiberföreningen och LRF har haft sina
möten där. En del begravningar, dop och födelsedagskalas har förekommit men
betydligt färre än tidigare år. Allt enligt de restriktioner som gällt.

En del aktiviteter har vi ändå försökt genomföra. Svamputställningen i september
besöktes av 111 personer som tittade på de 193 sorterna svamp.

Då endast 20 personer fick vistas i lokalen samtidigt anlitades en dörrvakt som höll
koll på den saken. Kaffeservering hade vi ute då vädret tillåt det.

Kubbturnering var det också i september.

Ett planerat musikquizz fick ställas in på grund av att restriktionerna blev hårdare
igen.

Adventskaffet för kyrkan blev inställt men lite julmat intogs med styrelse, programråd
och övriga berörda.

En 50 tums TV har köpts in och placerats i lilla salen.

Nina Sköld har hållit i planeringen av lekplatsen. Lekstugan har tagits bort och
redskapsboden används nu som lekstuga. Klätterställningen är borttagen. K-F
Ansarfve har lovat bistå med sand till sandlådan och gungorna ses över.

Lampor och dimrar har köpts in och de gamla är nu utbytta.

Snöröjning har utförts av Thomas Sjögren.

En del underhåll och diverse småfix har utförts av några eldsjälar som brukar ställa
upp för verksamheten.



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, och nu mars 2022 168 medlemmar. Den heter förstås Stenkumla
Bygdegårdsförening.

Antal Medlemmar.

Enskilda:45 (2018 48st, 2019 48st, 2020 45st, 2021 35st)

Familjer: 44 (2018 36st, 2019 36st, 2020 46st, 2021 28st)

Antal Bastukort. 15 (2018 15st, 2019 17st, 2020 17st, 2021 12st)

Enskilda bad. Damer: 216 (2018 206st 2019 249st, 2021 174st)

Herrar: 426 (2018 381st, 2019 360st, 2021 341st)

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 2021.
( med utvärdering)
Så här skrev vi ang vår plan för 2021:
“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.”

Utvärderingen av detta blir ju att vi inte kunnat genomföra så mycket alls.
På hösten hann vi dock med lite grand. Däremot blev det ekonomiska utfallet över
förväntan, tack vare uthyrningen till Arriba som renoverade kyrkan.



Verksamhetsplan för 2022.
( Styrelsens viljeinriktning)
I starten av detta år var det fortfarande osäkert vart pandemiläget skulle ta vägen.
Men under senvintern så släpptes restriktionerna så vi har lite senare än vanligt
kunnat göra en plan.

❏ Ge ut minst tre utskick i socknen med våra kommande aktiviteter.

❏ Renovera lilla städskrubben i dusch/bastudelen.

❏ Hålla i arbetet med Facebook och hemsidan.

❏ Uppmuntra “lekplatsgruppen” att fortsätta sitt arbete..

❏ I programrådets regi och med vårt stöd arrangera minst en aktivitet i kvartalet.

❏ Stödja och uppmuntra initiativ från medlemmarna som vill starta verksamhet i
bygdegården, särskilt med inriktning på ungdomar.

❏ Att under 2022 med riktade insatser försöka stegvis renovera bygdegården
invändigt.

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.

Tord Thuresson Jan Molinder Kerstin Gahne
Ordförande Vice Ordförande Kassör

Nina Sköld Synne Håkanlind Monica Grönholm
Ledamot Ledamot Sekreterare

Astrid Pettersson
Ledamot, Bokningsansvarig


