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Verksamhetsberättelse  
för Bjuråkers bygdegårdsförening 2021 

 

 

 

 

 

Styrelsen 

Susanne Östh, ordförande 

Kristina Hammarström, vice ordförande 

Agneta Nilsson, kassör 

Lena Zettersten, sekreterare 

Maria Norman, ledamot 

Anders Christiansson, ledamot 

Lena Andersson, ledamot 

Pelle Nyberg, ersättare 

Maria Walter Rosenberg, ersättare 

Bengt Eriksson, ersättare 

 

Styrelsen har under året haft 11 protokollförda styrelsemöten och 

däremellan tagit 3 beslut per capsulam. Samtliga möten är genomförda via 

Zoom. 

Emellan mötena har ordförande, kassör och sekreterare agerat som ett AU, 

med minnesanteckningar, som förberett styrelsemötena.  

 

Revisorer 

Petra Gahm, ordinarie 

Börje Karlsson, ordinarie 

Tony Larsson, ersättare 

 

Valberedning 

Ingemar Hammar 

Gunnar Brun 

Bengt Olsson 

Birgitta Persson 
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Dagordning  

För Bricka Bygdegårdsförenings årsmöte 2022 

 

 

 

 

 

 

 

1. Årsmötets öppnande  

2. Val av mötesordförande och sekreterare 

3. Två justerare jämte mötesordförande 

4. Fastställande av föredragningslistan 

5. Fastställande av röstlängd 

6. Godkännande av kallelse 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse 

8. Revisorernas berättelse 

9. Fastställande av balans och disposition av årets resultat 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

11. Redovisning av budget och verksamhetsplan 

12. Beslut om ersättning till styrelseledamöter och revisorer 

13. Beslut om 

a) Antal ledamöter i styrelsen samt ev. ersättare 

b) Mandatperiod 

14. Val av ordförande i föreningen 

15. Val av övriga styrelseledamöter samt ev. ersättare 

16. Val av revisorer och revisorsersättare 

17. Val av ombud och ersättare till bygdegårdsdistriktets stämma 

18. Val av valberedning 

19. Beslut om eventuella regler och belopp för nästkommande års 

medlemsavgift. 

20. Framställningar och förslag från styrelsen och från medlemmar som 

inkommit till styrelsen senast 10 dagar före årsmötet 

21. Vid årsmötet väckta frågor 

22. Årsmötets avslutande  
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Inledning 

 

Pandemin har fortsatt präglat verksamheten under 2021. De få aktiviteter vi 

har kunnat genomföra har skett utifrån Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer. 

Den årliga middagen med den avgående styrelsen tillsammans med den nya 

kunde genomföras i december. 

 

 

Medlemmar 

 

Föreningen har 214 medlemmar varav 25 % är familjemedlemmar. 

 

 

Bingo 

 

Styrelsen har fattat beslut att avvakta med beslut om bingo då investeringen 

för att få tillstånd blir ganska stor och föreningens ekonomi behöver vara 

säkrare innan ett sådant beslut fattas. 

 

 

Danserna 2021 

Våren 2020 hade vi planerat för en dans med middag till Black Jack. Men 

p.g.a. pandemin så fick vi flytta dansen vid flera tillfällen. Efter många turer 

så blev det till slut läge att ordna dans. Men eftersom läget kändes så ostabilt 

efter pandemin beslutade styrelsen att vi ställer in själva middagen till ett 

senare tillfälle och kör en ren dans vid detta tillfälle.  

Den 27 november kunde vi äntligen öppna dörrarna för dans på Bricka.  

Vi hade 115 glada och positiva besökare. Av dom som kom, var det 7 

ungdomar som var under 18 år och det roligaste var att hela det gänget är 

från bygden!  

Även om dansen gick i förlust så är vi dansgruppen nöjda med kvällen.  

 

Loppisen 2021 

Loppisgruppen kände under våren att vi måste göra något för alla 

loppissugna medlemmar. Vi började undersöka om det fanns möjlighet till 

att ordna en bakluckeloppis med de restriktioner som just då fanns. Det 

mättes och ritades kartor på olika typer av placeringar av platser som sedan 

skickades in till polisen för bedömning av ett ev. tillstånd. Vi fick ett 

tillstånd beviljat och Loppisgruppen började planera på allvar.  

Helgen den 24–25 juli ordnades den första bakluckeloppisen. Inte hade väl 

vi trott att det skulle komma så många människor som det gjorde. Vi kände 

oss taggade och började genast planera för även en bakluckeloppis i augusti. 

Även denna gång kom det ordentligt med besökare! 
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Under hösten planerade vi in en loppis inomhus som gick av stapeln den 13 

november. Eftersom det började närma sig jul ordnade vi så att tomten och 

tomtemor kom på besök, vilket var mycket uppskattat av både stora och 

små.  

 

Loppisgruppen har under hösten även börjat planering av den stora loppisen 

inför sommaren 2022.  Det kommer föreslås styrelsen en del förbättringar 

som kommer att förenkla en del pappersarbete för både kassören och 

sekreteraren. Vi håller även på att diskuterar en del om hur vi ska kunna 

förenkla arbetet för de medlemmar som hjälper till och arbetar under 

sommaren 

 

 

Uthyrning 2021 

P.g.a. pandemin så har vi inte haft så många förfrågningar om uthyrningar. 

Några privatpersoner samt föreningar har hyrt lokalen tex. Lantmäteriet har 

hyrt bygdegården för ett sammanträde i december.  

Bricka – Våtmor – Snårets vattenförening har hyrt bygdegården vid några 

tillfällen.  

 

Miljöcertifiering 

 

Miljöansvarig har kontaktat Ulf Lundgren, ansvarig för miljöfrågor på riks, 

som berättade att det inte finns certifiering men miljödiplom har funnits 

under ett antal år. Av 1400 medlemmar är det endast 300 som har 

miljödiplom. Dock ska det nu införas hållbarhetsdiplom: ekonomisk-, 

social- och ekologiskhållbarhet. Remiss gällande förslaget skulle gå ut till 

medlemmarna till hösten och beslut tas våren 2022. Han föreslog kontakt 

med miljöansvarig regionalt för att jobba vidare. Hämtade hem de gamla 

miljödiplomen som skulle kunna vara en grund för att börja jobba med 

hållbarhetscertifiering. 

Kontakt med miljöansvarig på regional nivå, vi bestämde träff. 

Mötet ställdes in då ansvarig avsagt sig uppdraget och ingen ny fanns att 

tillgå. 

I september kontakt med Ulf Lundgren igen som skulle undersöka 

kontaktvägar och vidarebefordra vårt intresse vidare eller återkomma. Har 

inte hört något mer. 

 

 

Övriga evenemang 

 

9/10 bjöd föreningen in till Dan Andersson, humoristen. En ca 1 timmes 

lång föreställning med Mika Olavi och KG Malm. Vi inledde kvällen med 

en tacobuffé för de som ville. Antalet besökare var tyvärr inte det antal vi 

önskat men de som kom var mycket nöjda med kvällen.  
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Fastigheten 

 

Under året har besiktning gjorts av fastighetens takstolar. Föreningen 

behöver inom en 5-årsperiod förstärka de befintliga takstolarna. Offerter för 

att lägga nytt golv i stora hallen har tagits in. Då ekonomin är osäker i 

pandemitider har styrelsen avvaktat med andra beslut om investeringar. 

 

 

Ekonomin:  

P.g.a. pandemin och den begränsade verksamheten har föreningen haft små 

intäkter från egen verksamhet. Vi har däremot beviljats ett omfattande 

bidragsstöd fördelat enligt följande: 

 

• Kommunalt driftsbidrag   49 318 kronor 

• Statligt omställningsstöd   79 784 kronor 

• Statligt krisstöd; Boverket  74 898 kronor 

• Investeringsbidrag BRF   8 741 kronor 

 

Föreningens olika resultatenheter har presterat enligt följande: 

 

Resultatenhet Resultat 2021 Resultat 2020 

Gemensamma  -94 591 24 400 

Loppis -1 739 - 1 468 

Bingo 0 0 

Dans -30 385 17 711 

Övriga evenemang - 11 781 - 12 647 

Årets resultat -138 496 27 996 

 

P.g.a. pandemin har föreningen bara kunnat ordna ett fåtal aktiviteter som i 

och för sig varit välbesökta, men tyvärr inte gått med vinst och föreningen 

har gjort en förlust på totalt 138 496 kronor under verksamhetsåret. Det är 

viktigt att poängtera att föreningen trots förlusten har en god och stabil 

ekonomi. Den ekonomiska osäkerheten i pandemitider har gjort att styrelsen 

valt att avvakta med investeringar som inte bedömts som helt nödvändiga 

för att på så sätt kunna försäkra sig om att det finns medel att klara de fasta 

kostnaderna för fastigheten och driften i övrigt även under kommande 

verksamhetsår.    
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Slutord 

Ännu ett verksamhetsår har präglats av en pandemi. Vi avslutar 

verksamhetsåret utan att ha kunnat genomföra de verksamheter vi önskat. 

Styrelsens mål och inriktning har varit att kunna ha olika typer av 

verksamheter i huset som kan locka en spridd publik och huset 

 ”hållas levande”  

Vi ser fram emot ett nytt år och att inriktningen kan infrias då pandemin har 

blåst förbi. 

 

 

 

 

 

Susanne Östh  Kristina Hammarström 
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Maria Walter Rosenberg  Bengt Eriksson 

 

 

 

  

 

 

 

 


