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Förhoppningen och tanken är att detta ska vara en stående aktivitet. Det är väldigt roligt att få in barn och ungdomar på 
bygdegården, i större utsträckning än tidigare. Föräldrarna som driver verksamheten, i bygdegårdsföreningens regi, är 
noga med att alla barn och ungdomar ska vara involverade i verksamheten, t ex är det ungdomarna som har valt filmer 
till föreningens SportlovsBio, och föräldrar och barn kommer tillsammans att sköta såväl bildvisning, entré som 
godisförsäljning. 

Andra tankar som finns är mer LAN, disco för olika åldrar och mycket annat skoj. Det har redan hållits en Cupcakes-kurs 
som såldes slut till sista plats. 

Bygdegårdsföreningen hoppas att barn- och ungdomsverksamheten ska integreras i all verksamhet. Ungdomarna kan 
hjälpa till att sälja fika på olika aktiviteter, och vi har redan fått smaka på hur duktiga de är på att baka. Vi hoppas att 
hela familjer ska kunna hjälpa till på våra städ- och arbetsdagar, så att barnen känner sig stolta och ansvarsfulla när det 
gäller att vårda vår Bygdegård. 
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Ett nytt år ligger framför oss….. 

Ett oskrivet blad……. 

Kommer vi kunna ha de aktiviteter vi önskar – eller kommer pandemin fortsätta att 
styra våra liv? 

Det vi vet är att Enångers Bygdegårdsförening har vissa åtaganden reglerat i 
stadgarna, och vi försöker följa dem på bästa sätt… 

Styrelsen hade planerat ett extra årsmöte i maj 2020, som sedan blev flyttad till 
december, och nu är flyttat ännu en gång till den 18 januari kl. 18:30. 

Denna extra föreningsstämma kommer bara att behandla två frågor. Den ena 
frågan avser ändring av föreningens stadgar.  

De nya, av riksförbundet föreslagna justerade stadgarna, beslutade föreningen om 
redan på Årsmötet 2020 (i februari), men för att stadgarna ska vara giltiga, krävs 
att det beslutas på två på varandra följande årsmöten. 

Den andra frågan är Byavakter – där vi vill väcka en allmän diskussion om hur vill vi 
att Byavakterna ska fungera i framtiden. Vill vi ha verksamheten kvar, krävs det att 
fler engagerar sig, både som byavakter och i det administrativa arbetet som det 
medför. 

Vi kommer att köra mötet via digitala medier denna gång, för att säkerställa att vi 
kan genomföra det. Vi skickar ut en länk till alla som anmäler sig – och vi behöver 
därför en mailadress och en anmälan. 

Skicka din anmälan till marie.sandehult@gmail.com senast den 17 januari 2021. 

Dagordning och ev. övriga handlingar kommer att finnas tillgängliga på Enångers 
Bygdegårdsförenings hemsida i god tid före mötet. 

www.enangersbygdegard.se 
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Kallelse till Extra Årsmöte 

Måndagen den 18 januari 2021  
kl. 18:30 
 

Mötet kommer att genomföras 
digitalt. 

På agendan 

• Beslut om nya 
föreningsstadgarna 

• Byavakter – diskussion om 
framtiden 

Information om uppkoppling mm 
kommer att skickas till alla som 
anmäler sig senast den 17 januari till 
marie.sandehult@gmail.com 

Varmt välkomna önskar 

Styrelsen 
Enångers Bygdegårdsförening 

Gott Nytt År  
önskar  

Enångers Bygdegårdförening  
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Förslag på dagordning vid föreningens årsmöte  
den 15 februari kl. 18:00 

 
1. Val av mötesordförande och sekreterare 
2. Val av två personer att jämte mötesordföranden justera 
årsmötets protokoll 
3. Val av två rösträknare 
4. Fastställande av föredragningslistan 
5. Fastställande av röstlängd 
6. Godkännande av kallelse 
7. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse 
över det gångna året 
8. Revisorernas berättelse 
9. Fastställande av balansräkning samt disposition av årets 
resultat 
10. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
11. Beslut om: 
a) mandatperiodens längd 
b) antal ledamöter i styrelsen och ev. antal ersättare 
c) ev. ersättning till styrelsen 
12. Val av ordförande i föreningen 
13. Val av övriga styrelseledamöter samt ev. ersättare 
14. Val av revisorer och ersättare 
15. Val av ombud och ersättare till bygdegårdsdistriktets stämma 
16. Val av ombud till övriga föreningar 
17. Beslut om ev. regler och belopp för nästkommande års 
medlemsavgifter 
18. Framställningar och förslag från styrelsen 
19. Motioner och förslag från medlemmar som inkommit skriftligt till 
styrelsen senast 10 dagar före 
20. Val av valberedning 
21. Vid årsmötet väckta frågor 

 
 

 

 

 

 

Kallelse till Ordinarie Årsmöte  

Måndagen den 15 februari 2021  
kl. 18:00 
 

Styrelsens förhoppning är att stämman går 
att genomföra fysiskt i bygdegården, men 
med tanke på nuvarande pandemi, har vi 
möjligheten att genomföra årsmötet 
digitalt som en plan B. 

För att få ut information om vilket som 
gäller och skicka länk mm, behöver vi din 
anmälan, senast den 14 februari till 
marie.sandehult@gmail.com 

Varmt välkomna önskar 

Styrelsen 
Enångers Bygdegårdsförening

  
   

Alla handlingar kommer att finnas på 
föreningens hemsida i god tid före Årsmötet. 

Om någon medlem önskar att en fråga 
behandlas på Årsmötet, går det utmärkt att 
skicka in en motion senast 5 februari 2021, via 
mail till ingemar@sfmab.se. 

Självklart går det även bra att lämna en fysisk 
motion till föreningens ordförande Ingemar, på 
Enångersvägen 21. 

Föreningen saknar i dagsläget en valberedning. 
Styrelsen tar därför gärna emot förslag på 
personer som är intresserade av att antingen 
sitta med i styrelsen eller på annat sätt aktivt 
hjälpa till i bygdegården. 

 

 

Bygdegården använder Zoom för att genomföra digitala möten. 

För dig som deltagare är detta väldigt enkelt . Du behöver en dator, (gärna med 
kamera och mikrofon), en smartphone eller en vanlig telefon. Inför mötet får du 
ett mail med en länk som du klistrar in i din webbläsares adressfält. Genom 
denna får du kontakt med mötet. 

Alternativt ringer du med telefonen till ett angivet telefonnummer och så är du 
med i mötet. 

Det finns alltid någon som kan hjälpa till. 

Mer information kommer i mailet inför respektive möte. 

 

 

Styrelsen har för avsikt att så snart rådande restriktioner tillåter – smyga i gång med verksamhet på Bygdegården igen. 

Att få all verksamhet, administration och underhåll av byggnaden att fungera, tar sin kraft och energi, och styrelsen ser gärna att 
fler engagerar sig, i större eller mindre projekt. Det är en nödvändighet för att det ska finnas energi att fortsätta att utveckla vår 
kära bygdegård. 

Alla behövs – några tycker om att planera och få saker gjorda, någon bakar gärna men inget annat, någon målar gärna medan några 
gillar loppis. Någon är gärna med och bär teaterutrustning och inget mer, medan andra gillar att skriva protokoll eller att räkna 
pengar – och det fiffiga är att precis alla behövs!!! 

Var inte blyg – DU behövs! Skicka gärna några rader eller ring. Bygdegårdens ordförande heter Ingemar och nås på 070-7720033 
eller ingemar@sfmab.se – Tillsammans kan vi skapa ett underbart 2021 på Enångers Bygdegård! 
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