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Kallelse till 

Årsmöte Enångers Bygdegårdsförening 
 

Måndagen den 14 februari 2022, kl. 18:00 
Motioner behöver vara föreningen tillhanda senast den 2 februari för att 
kunna behandlas på mötet. mejla din motion till ingemar@sfmab.se eller 
lämna den i brevlådan på Enångersvägen 21. 
Handlingar kommer att läggas ut på bygdegårdens hemsida, samt finnas att tillgå på årsmötet. 
 
Vi kommer att bjuda på smörgåstårta, och behöver därför din anmälan senast den 7 februari. 
 
Förslag på dagordning: 
1. Mötets Öppnande 
2. Val av mötesordförande och sekreterare 
3. Val av två personer att jämte mötesordföranden justera årsmötets protokoll 
4. Val av två rösträknare 
5. Fastställande av föredragningslistan 
6. Fastställande av röstlängd 
7. Godkännande av kallelse 
8. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse över det gångna året 
9. Revisorernas berättelse 
10. Fastställande av balansräkning samt disposition av årets resultat 
11. Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 
12. 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 

 Återstartsträff 

Enångers Bygdegård är en av totalt 62 bygdegårdsföreningar i Gävleborgs Bygdegårdsdistrikt. I Enånger finns 

ytterligare två bygdegårdsföreningar, Lindegården och Bäckmora-Brandänge. 

Gävleborgs Bygdegårdsdistrikt är i sin tur ett av 24 distrikt som tillsammans utgör Bygdegårdarnas Riksförbund. 

Bygdegårdarnas Riksförbund gick i våras ut och sökte ”Föreningsutvecklare”, och en av de utvalda blev Marie 

Sandehult, från Enånger. Marie har varit på en utbildning i Linköping, och har sedan i uppdrag att genomföra tre 

Återstartsträffar runt om i distriktet, för att fylla gårdarna med energi efter en lång och slitsam Pandemi-tid ch ge 

möjlighet till erfarenhetsutbyte. Vi har så mycket att lära av varandra. 

Den första av tre träffar hölls den 27 november, i Sörängs Byalag, och från Enånger deltog Lisbeth, Nils-Erik och 

Ingemar. Tillsammans har de kikat på föreningens nuvarande verksamhet, funderat på vad vi kanske bör sluta med, 

vad vi är bra på och vad vi vill ha ännu mer av. Dessa tankar kommer säkert ligga till grunden när vi fyller kalendern 

för 2022. 

För de föreningar som ännu inte har deltagit, kommer det bli en träff på Högs Bygdegård 15 januari och en i 

Barkhyttan 5 februari. 
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