
Bro bygdegårdsförening  

 

Föredragningslista vid Årsstämma 2021 

(enl. stadgarna antagna vid årsmötet 2008-03-12) 
 

1.  Val av ordförande för årsmötet 
2.  Val av sekreterare för årsmötet 
3.  Fastställande av röstlängd 

4.  Val av två justeringsledamöter att jämte ordföranden justera   

årsmötets protokoll 
5. Godkännande av kallelse och fastställande av föredragningslista 

6.  Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för  
det gångna räkenskapsåret 

7.  Revisorernas berättelse 

8.  Fastställande av balansräkning och resultaträkning 

9.  Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter 

10.  Budget och verksamhetsplan för 2021 

11.  Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer 

12.  Val av ordförande i föreningen för 1 år 
13.  Val av övriga styrelseledamöter på 2 år samt fyllnadsval 
14.  Val av 2 revisorer samt 1 revisorssuppleant 
15.  Val av 2 ombud och 2 suppleanter till bygdegårdsdistriktets  

stämma 

16.  Val av ombud till övriga föreningar 
17.  Val av valberedning om minst tre personer 

18.  Regler och belopp för nästkommande års årsavgift 
19.  Övriga frågor  
20. Årsmötets avslutande  
 

   
 



 
 

Verksamhetsplan för 2021 
 
Styrelsen har i flera år haft som mål att synliggöra föreningsgården som en viktig resurs och 
en trivsam mötesplats för såväl föreningsaktiviteter som privata sammankomster, och gärna 
öka användningen av föreningsgården.  
 
Under 2020 har det varit svårt att bedriva verksamhet utifrån Covid -19, men hoppas att vi 
snart kan få något mer normala förutsättningar för att ses, att anordna saker och att hyra ut 
som tidigare. Vi erbjuder fortsatt både föreningar och privatpersoner att hyra 
föreningsgården. Vi följer Folkhälsomyndighetens och regeringens råd, rekommendationer 
och regler.  
 
Mot bakgrund av läget så kommer styrelsen att anpassa de vanliga aktiviteterna under 
kommande år, till rådande förutsättningar. Därmed får vi se framöver om läget tillåter till 
exempel Valborgsfirande och Gårdsdag/Fixardag under våren. Vi hoppas att vi kommer att 
kunna anordna julgransplundring i januari 2022.  
 
Fortsatt fastighetsunderhåll och nyinvesteringar fortsätter vid behov under 2021 och är 
behövliga för lokalernas funktionalitet, säkerhet och trivsamhet. Under 2021 avser styrelsen 
att prioritera ytterligare välbehövliga åtgärder:  
 

● Slutförande av installation av belysning i stora salen och omdragning av el  
● Nytt avlopp kommer att anläggas, innan oktober 2021 
● Renovering av fönster på nedre plan 

 
Andra förslag och behov som uppstår under året prioriteras löpande i styrelsens arbete.  
 
Arbetet med fastigheten kräver tid och engagemang och styrelsen hoppas fortsatt på många 
frivilliga insatser från positiva och kreativa brobor och andra som har ett gott hjärta till 
föreningsgården i den gamla skolan i Bro. Om du vill hjälpa till med något, litet som stort, är 
du varmt välkommen att höra av dig till oss i styrelsen!   
 
 
 

     Styrelsen 
 

 



 

 
            Bro föreningsgård   

Bro 
bygdegårdsförening 
 
Verksamhetsberättelse 

för Bro Bygdegårdsförening 
2020 

 

 
 

Organisation och medlemskap 
Bro Bygdegårdsförening är en ideell förening. Medlemskap i Bro bygdegårdsförening har alla 
som är åretruntboende i det som enligt lantmäteriet är Bro socken. Personer som inte är 
boende i Bro socken kan bli stödmedlemmar i föreningen. För att bli stödmedlem skall man 
kontakta styrelsen. Stödmedlem har yttranderätt men får inte sitta i styrelsen för föreningen 
och äger ingen rösträtt på föreningens årsmöte. Bro bygdegårdsförening är medlem i 
Bygdegårdarnas Riksförbund.  

 

Lokaler & uthyrning 
Bygdegårdsföreningen förvaltar och vårdar föreningsgården i Bro, som byggdes i början av 
1900-talet och var folkskola fram till 1967. I huset finns två lägenheter som hyrs ut 
permanent. En består av husets övre våning och på nedre plan finns en mindre nyrenoverad 
lägenhet om ett rum med kök och badrum.  
Övriga föreningsgården med stor sal, kök och trädgård hyrs ut till privatpersoner och 
föreningar bland andra. Även ladan på gården går att hyra för olika aktiviteter. I trädgården 
finns två boulebanor. Föreningen har löpande hyresavtal med kyrkan (Gotlands Norra 
Pastorat) och SPF Höstglöd, pensionärsföreningen.  
 
Året med ett Coronavirus har ändrat förutsättningarna för många av oss, både i hur vi mötts 
och var vi mötts. Under verksamhetsåret har vi haft cirka 18 uthyrningar av möteslokalerna 
vilket är mer än en halvering jämfört med föregående år, en nedgång med cirka 60%. 
Uthyrningarna skedde främst under januari-mars, därefter har det skett ett fåtal 
uthyrningar. I likhet med föregående år har uthyrningar varit främst till andra lokala 
föreningar som regelbundet haft möten och aktiviteter I föreningsgården. Även 
privatpersoner har hyrt den för fester och även i samband med en begravning. En loppis har 
också arrangerats i år. Utöver uthyrningarna har även den egna styrelsen sina möten I 
lokalen. Bouleföreningar brukar vanligen träffas runt boulebanorna två gånger i veckan 
under den mildare årstiden, i år var det tomt vid banorna under långa perioder även om de 
var aktiva under en del av säsongen. Vi brukar snitta på att föreningsgården, med utemiljön 
inkluderat, använts i snitt mellan en och två  gånger i veckan utslaget på hela året, under 
2020 kommer vi nog inte upp i en gång i veckan ens, på grund av den smitta som ändrat 
förutsättningarna för oss.   
 



 
Händelser under året  

● Hyresgäster på övre våningen upplevde vattenbrist under sommaren. Hyresgästerna 
på nedre våningen märkte inte av det, varpå vi misstänker att det har med pumpens 
nivå eller trycket att göra. Pumpen kontrollerades och det konstaterades att pumpen 
fungerade och att det fanns vatten i brunnen. Det är dock en fråga som bör följas 
upp under 2021  

● Utifrån risken med Corona-smitta valde styrelsen att inte bjuda in till en allmän  
vårstädning, utan samlades själva en dag för att genomföra den 

● Valborgsmässofirandet ställdes in då styrelsen och Hembygdsföreningen inte ansåg 
att det var lämpligt att samla människor, utifrån rekommendationerna som gällde  

● Styrelsen ansökte om krisbidrag via vårt riksförbund utifrån sänkta inkomster på 
grund av Covid -19, och beviljades 5000 kronor i bidrag i slutet av året  

● Styrelsen beslutade om installation av takbeslysning i salen, som efterfrågats under 
lång tid. Belysningen är inköpt och kommer att installeras i början av 2021, vilket ger 
ett efterlängtat lyft till lokalen. I samband med detta kommer också el att dras om, 
så att man kan tända plafonderna i salen vid entrén, istället för som tidigare i hallen 
bakom köket.  

● Julgransskakningen föll bort utifrån gällande rekommendationer utifrån Covid -19.  
● Styrelsen har åter nämnt tanken kring en sammanslagning med 

Hembygdsföreningen. Samtliga i styrelsen är positiva till en sådan i framtiden, om 
Hembygdsföreningen skulle vara positiva till det. Hembygdsföreningen är 
informerade om styrelsen inställning.  

 
Ekonomi 
Trots utmaningen med minskade uthyrningar under 2020 på grund av Covid - 19, kan vi 
konstatera att ekonomin börjar utvecklas positivt och stabilt. Mycket är tack vare att vi har 
två lägenheter som hyrs ut permanent. De lån som togs för att renovera lägenheten på 
nedre plan är nu avbetalda. Det har också kommit in gåvor, vilket är väldigt betydelsefullt 
för föreningen. Vi är oerhört tacksamma över denna generositet.  
 
Styrelse, m.m. 
Styrelsen har under 2020 haft 4 styrelsemöten, det konstituerande inberäknat, varav det 
sista under året hölls digitalt. Det innebär att vi haft ett mindre möte än vad stadgarna 
säger, detta utifrån att vi ställde in möte pga Covid -19, och även haft mindre att avhandla 
utifrån mindre verksamhet i huset.  
 
Styrelsen har under 2020 bestått av:  
 
Ordförande  Ingela Åkerlund 
Vice ordförande Johan Ferm  
Kassör   Britt Landergren Wolter 

Sekreterare  Peter Bendelin 
Ledamöter  Sebastian Sirland 
   Bo Johansson  
   Elias Samuelsson 
   Leena Johansson 



Suppleant  Kenneth Meijer 
Revisorer  Eva Gahnström 

Cecilia Wahlberg 
  
Revisorsuppleanter     Anna Gahnström 

 
Valberedening  Dennis Samuelsson  men tackade nej till det (sammankallande) 
   Ulrika Zohdi Ferm  
   Marika Karlsson 
 
Slutord 
 
Styrelsen vill också framföra ett STORT TACK till alla som på något sätt engagerat sig i 
föreningens verksamhet under 2020. Vi har tack vare tidigare kloka beslut om anpassning av 
lokalerna till permanenta hyreslägenheter säkrat ekonomin och haft möjligheten att stå 
stadigt även under en kris som denna. Tack alla som bidragit till det. Det är tack vare er, oss,  
som denna historiska byggnad kan finnas kvar som föreningsgård och bidra till en levande 
landsbygd.  
 
 

Styrelsen  
 
 
………………………………….   ……………………………………………. 
Ingela  Åkerlund, ordförande    Johan Ferm, vice ordförande 
 
 
 
…………………………………. …………………………………………… 
Britt Landergren Wolter, kassör Peter Bendelin,  sekreterare 
 
 
 
 
…………………………………..   ………………………………………….. 
Bo Johansson, ledamot   Sebastian Sirland, ledamot  
    
 
 
……………………………………………   ….................................. 
Elias Samuelsson, ledamot   Leena Johansson, ledamot   
 
 
 
………………………………………. 
Kenneth Meijer, suppleant 
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Bro Bygdegårdsförening
802458-2184
Räkenskapsår 2020-01-01 - 2020-12-31
Period 2020-01-01 - 2020-12-31

Resultatrapport
ÅRL 

Utskrivet 2021-01-10 12:31
Senaste vernr A 46 B 2 C 9

Period Ackumulerat Period fg år

RÖRELSENS INTÄKTER
Nettoomsättning

3110 Intäkter Aktiviteter 200,00 200,00 1 068,00
3120 Bidrag/Spons 0,00 0,00 67 880,00
3140 Stöd säker föreningsgård 0,00 0,00 9 633,00

Summa nettoomsättning 200,00 200,00 78 581,00

Aktiverat arbete för egen räkning

3811 Uthyrning övre lägenhet 82 600,00 82 600,00 88 000,00
3812 Uthyrning lägenhet nere 55 100,00 55 100,00 49 500,00
3813 Uthyrning av ladan med kök 0,00 0,00 65,00
3814 Uthyrning Stora Salen 3 800,00 3 800,00 18 995,00

Summa aktiverat arbete för egen räkning 141 500,00 141 500,00 156 560,00

SUMMA RÖRELSENS INTÄKTER 141 700,00 141 700,00 235 141,00

RÖRELSENS KOSTNADER
Råvaror och förnödenheter

4010 Inköp material och varor 0,00 0,00 -200,00

Summa råvaror och förnödenheter 0,00 0,00 -200,00

BRUTTOVINST 141 700,00 141 700,00 234 941,00

Övriga externa kostnader

5020 Elkostnader -55 154,00 -55 154,00 -73 774,00
5030 Sophämtning -4 261,00 -4 261,00 -3 951,00
5070 Reparation och skötsel av fastighet -21 931,28 -21 931,28 -187 754,20
5193 Fastighetsskötsel och förvaltning 0,00 0,00 -14 069,42
5410 Förbrukningsinventarier -1 922,43 -1 922,43 -6 029,00
6110 Kontorsmateriel -1 485,00 -1 485,00 -1 398,88
6310 Företagsförsäkringar -12 670,00 -12 670,00 -19 464,00
6340 Fiberkostnad -4 900,00 -4 900,00 -4 540,00
6570 Bankkostnader -762,00 -762,00 -762,00
6981 Föreningsavgifter -500,00 -500,00 -4 950,00

Summa övriga externa kostnader -103 585,71 -103 585,71 -316 692,50

Avskrivningar

7832 Avskrivningar på inventarier och verktyg -28 615,00 -28 615,00 0,00

Summa avskrivningar -28 615,00 -28 615,00 0,00

RÖRELSERESULTAT 9 499,29 9 499,29 -81 751,50

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 9 499,29 9 499,29 -81 751,50

Skatt

8910 Skatt som belastar årets resultat -21,00 -21,00 -3 801,00

Summa skatt -21,00 -21,00 -3 801,00

SUMMA RÖRELSENS KOSTNADER -132 221,71 -132 221,71 -320 693,50

Årets resultat

8999 Årets resultat -9 478,29 -9 478,29 85 552,50
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Bro Bygdegårdsförening
802458-2184
Räkenskapsår 2020-01-01 - 2020-12-31
Period 2020-01-01 - 2020-12-31

Resultatrapport
ÅRL 

Utskrivet 2021-01-10 12:31
Senaste vernr A 46 B 2 C 9

Period Ackumulerat Period fg år

Summa årets resultat -9 478,29 -9 478,29 85 552,50

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 0,00
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Bro Bygdegårdsförening
802458-2184
Räkenskapsår 2020-01-01 - 2020-12-31
Period: 2020-01-01 - 2020-12-31

Balansrapport
ÅRL 

Utskrivet 2021-01-10 12:32
Senaste vernr A 46 B 2 C 9

Ing balans Ing saldo Period Utg balans

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar

1220 Inventarier 228 764,00 228 764,00 0,00 228 764,00
1229 Ack avskrivningar inventarier -136 489,00 -136 489,00 -28 615,00 -165 104,00

Summa materiella anläggningstillgångar 92 275,00 92 275,00 -28 615,00 63 660,00

Summa anläggningstillgångar 92 275,00 92 275,00 -28 615,00 63 660,00

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar

1510 Kundfordringar 50 500,00 50 500,00 -49 500,00 1 000,00

Summa kortfristiga fordringar 50 500,00 50 500,00 -49 500,00 1 000,00

Kassa och bank

1910 Kassa 1 357,00 1 357,00 -785,00 572,00
1930 Bankkonto 14 752,80 14 752,80 32 386,53 47 139,33

Summa kassa och bank 16 109,80 16 109,80 31 601,53 47 711,33

Summa omsättningstillgångar 66 609,80 66 609,80 -17 898,47 48 711,33

SUMMA TILLGÅNGAR 158 884,80 158 884,80 -46 513,47 112 371,33

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER
Eget kapital

2019 Redovisat resultat -82 613,80 -82 613,80 -9 478,29 -92 092,09

Summa eget kapital -82 613,80 -82 613,80 -9 478,29 -92 092,09

Långfristiga skulder

2330 Skuld till Brobor -74 500,00 -74 500,00 74 500,00 0,00
2331 Bro-fest -1 771,00 -1 771,00 0,00 -1 771,00

Summa långfristiga skulder -76 271,00 -76 271,00 74 500,00 -1 771,00

Kortfristiga skulder

2440 Leverantörsskulder 0,00 0,00 -18 508,24 -18 508,24

Summa kortfristiga skulder 0,00 0,00 -18 508,24 -18 508,24

SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER

-158 884,80 -158 884,80 46 513,47 -112 371,33

BERÄKNAT RESULTAT 0,00 0,00 0,00 0,00



 


