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Dagordning för årsmöte med Jäla Hembygdsförening 3 mars 2020
1. Årsmötets öppnande
2. Val av årsmötets presidium
a) Ordförande för mötet
b) Sekreterare för mötet
c) Två Justeringspersoner tillika rösträknare
3. Fastställande av dagordning
4. Verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för 2019
5. Revisionsberättelse
6. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för år 2019
7. Val av styrelse och övriga funktionärer
a) Ordförande 2020
b) En styrelseledamot, fyllnadsval 2020-2021
c) Två styrelsesuppleanter 2020
d) Två revisorer
e) En revisorssuppleant
f) Vaktmästare (inne respektive ute) samt bokningsansvarig
g) Bastugrupp, två ledamöter
h) Bygdegårdskommitté
i) Ansvarig för pilgrimsled
j) Två ombud till Västergötlands Hbf
k) Ett ombud till Skaraborgs Bygdegårdars distriktsstämma
l) En ersättare för ombud till Västergötlands Hbf
m) Ett ombud till Falbygdens Hembygdsråd
n) Valberedning samt sammankallande
8. Revidering av föreningens stadgar
9. Medlemsavgift för år 2021
10.Verksamhetsplan för 2020
11. Övriga frågor
12. Mötet avslutas
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Verksamhetsberättelse
Jäla Hembygdsförening
2019
Styrelsen
Ordförande

Erling Nyman

V. ordförande

Therese Hallgren

Sekreterare

vakant

Kassör

Markus Göransson

Ledamot

Ingegerd Bengtsson
Malin Larsson
Conny Johansson

Suppleanter

Maria Wardin
Kristina Johansson

Styrelsen har under 2019 haft 9 sammanträden.
Utöver styrelsen finns en bastugrupp och en bygdegårdskommitté. Vaktmästeriet
har varit delat, Ingegerd Bengtsson har haft hand om det inre och Folke Florén har
skött om det yttre kring bygdegården. Ingegerd Bengtsson har tillika varit bokningsansvarig.
Under året har föreningen haft 154 medlemmar, (66 kvinnor/60 män), varav 28
barn och ungdomar (14 flickor/14 pojkar). Bygdegården har under året varit uthyrd
20 gånger med 825 besök. Till detta kommer egen verksamhet som styrelsemöten
(9 tillfällen/43 besök)), Mulle och Stormulle (22 tillfällen 249 besök), Hurtbullar (46
tillfällen/441 besök) och Ljugarbänken (16 tillfällen/554 besök), Bastugruppen (40
tillfällen/557 besök). Slutligen tillkommer föreningens arrangemang under våren (5
tillfällen/c:a 60 besök), sommaren (3 tillfällen/c:a 150 besök) och hösten (3 tillfällen/c:a 150 besök) samt tipspromenader (9 tillfällen/329 besök). Bygdegården inklusive bastun har därför använts vid närmare 140 tillfällen och c:a 2600 besök har
förekommit.

Verksamheten
Årsmötet
Årsmötet hölls den 5 mars kl 19.00. Efter årsmötesförhandlingarna bjöds på kaffe
och semla med anledning av att det var fettisdag. Därpå visades Jäla-filmen kommenterad av Stefan Ekman, som halvvägs lovade att göra en ny film när pensionen
infunnit sig.
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Vårens och sommarens program
Den 28 januari hölls ett föräldramöte i bygdegården där 11 föräldrar deltog. Gruppen inventerade och listade antal barn i socknen (30 barn och ungdomar) och kontakter med barn
i grannsocknarna (11 barn i åldern 0-5 år). En Facebook-grupp bildades, Jäla föräldrargrupp, med Kristina Johansson som redaktör med stöd av Lina Ljusarve. Fotbollsplan, Pingisbord och Fritidsgård med flera idéer ventilerades.
Av dessa idéer har fotbollsmål förverkligats och införskaffats. I samarbete med Svenska
kyrkan har de placerats på grönytan framför Jäla kyrka. En SMS-lista används för att samla
hugade fotbollsspelare.
Vidare har en föräldra-barngrupp bildats som träffas glest regelbundet tidigare i hemmen
och senare i Jäla bygdegård på förmiddagen och avslutar med gemensam lunch. Avsikten
inför 2020 är att träffas fredagar på förmiddagen för att avsluta med lunch.
Sportlovsbion var öppen den 14 februari - Filmen ”Tjuren Ferdinand”visades och vi bjöd
c:a 27 barn och föräldrar på popcorn och festis.
En fin solig vårvinterdag den 22 april genomförde vi en Annandag Påsk-vandring från

Björkelund genom Gamlarp över Vinterbacken, Svarte mosse och tillbaka. Det blev
en lärorik och mycket fin promenad med guidning av Folke Florén och Gunnar
Krantz. Det var 38 st i olika åldrar som deltog.
Den 1 maj vårstädade Mulle och Ljugarbänken traditionsenligt dikena i Jäla, 24
personer deltog varefter fotbollsmålen invigdes.
Tipspromenader har hållits på fem måndagar under våren. En ny sträckning provades med Jäla kyrka gräsplan och ett vikingatält som start och mål. Promenaden
gick sedan runt Krokabacken och in i Rukeskogen för att så småningom komma ut
vid Kyrkebolet/gamla fattigstugan/. Det var hälsosamt med en ny sträckning, men
samtidigt mer krävande av arrangörerna då allt material skulle forslas från bygdegården. Under hösten hölls därför fyra promenader från bygdegården, dock i
motsols riktning. Deltagandet under hösten var betydligt färre än brukligt, möjligen
delvis på grund av regn vid samtliga tillfällen. Sammanlagt deltog 255 vuxna och 74
barn, totalt 329 personer.
Midsommarfirande skedde i strålande väder med ett 80-tal deltagare. Christina
Lindman var en utmärkt lekledare med dragspelet på magen i år också!
Sommaren innehöll en utmaning från Broddarps hembygdsförening i form av femkamp den 12 juli. Många deltog och flera lag från Jäla, som dock fick se sig besegrade av lag Per Lundgren, Klackholmen.
Men vi tog revansch vid brännbollsmatchen den 2 augusti. När vi spelat färdigt och
satt oss för att äta kom en störtskur som medförde att alla sökte skydd, många under borden eller i kyrkan. Snart sken solen igen!
I samarbete med Svenska kyrkan genomfördes en kyrkogårdsvandring den 28 juli
med efterföljande arrangemang i Jäla kyrka. Emmy Stahl gestaltade Lina Sandell i
ord och ton. Kyrkan var fylld till bristningsgränsen!
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Under sommaren har också Jäla kyrka börjat ta form som pilgrimskyrka vid S:t
Olofsleden. Pilgrimsleden kommer från Lödöse via Eriksberg och leder vidare till
Kinneved och Vårkumla, ytterst leder den till Trondheim/Nidaros. Hembygdsföreningen svarar för ledens underhåll. Fyra vandringar har genomförts under en söndagskväll i månaden under sommaren; från Grolanda, Broddarp, Kärråkra och Brismene kyrkor till Jäla kyrka där pilgrimsandakt har hållits.
Höstens program
Höstens program inleddes först den 25 oktober med en pubkväll med Perra Ljungberg och CO. Det var full volym, häftiga schlagers, tuffa gitarr-riff och dunkande
rytm i trummorna. Ett 40-tal besökande åt paj med sallad och drack öl eller vin
till. Verkligen en lyckad kväll!
Den 16 november var vi inbjudna till Broddarps bygdegård som arrangerade På spåret. Vi hade mixat lagen med såväl Broddarps- som Jäla-bor, men pokalen vann Lag
Sandin från Od. Arrangemanget var mycket väl genomfört och går i repris hösten
2020.
Året avslutades med sedvanlig Grötfest med ett 70-tal deltagare. Vid årets luciatåg framfördes nya sånger och vi sjöng allsång till ackompanjemang av Emma Nyman. Tomten dök upp med enkla julklappar till alla snälla barn. Bilder från året
som gått visades alltmedan gröt inmundigades och lottvinster delades ut.
Mulle
Under våren var 14 barn inskrivna och gruppen träffades 11 gånger. Gruppen bestod
av barn mellan 4 och 9 år och från Jäla, Döve och Broddarp. På schemat stod bland
annat eld, vårtecken, småkryp, knopar, insektshotell och vandring. Vi besökte även
grannskogen där Malin Larsson och Clarke visade och berättade om skogsbruk med
häst. I den andra grannskogen har en stor gran fallit som lockar barnen till klättring
och balansgång!
På hösten är det nyintag av årets fyra-åringar och dessutom startade Stor-Mulle vilket slutade med att gruppen bestod av 9 barn i åldrarna 4-8 år. Gruppen träffades 7
gånger och pratade bland annat om klimatet, löv, fåglar och tillverkade fågelmat.
Ledare för gruppen är Jenny Carlson med Tilda Carlson som hjälpledare..
Stor-Mulle
Stor-Mulle startade under höstterminen på prov för att se om det fanns några barn
som ville fortsätta i mulleskogen fast med lite mera friluftsinriktning så som eld,
kniv, mm. Vi har träffats totalt 4 gånger och gruppen har bestått av 8 barn (från
Jäla och angränsande socknar) med Niklas Bäck som ledare.
Vi har lärt oss att sätta tryckförband på ben och arm, tända en eld med tändstål,
använda kniv på ett säkert sätt, tillverka tändved samt olika sorters eldar. Gruppen
har under terminen skapat sig en egen liten lägerplats i Gunnestorpaskogen som
har varit ”basen” för gruppens aktiviteter.
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Hurtbullarna
Hurtbullarna har under året varit i snitt 10 personer per tillfälle och träffats totalt
46 gånger. Normalt körs en styrkecirkel, upplagd på tidsintervaller där kroppens
olika delar får sitt, och därefter parövningar kombinerat med gemensamma övningar, rörlighet, stretch och en avslutande meditation. Under våren var flera ur gruppen på en föreläsning i Ulricehamn och vecka 19 varje år firas jubileum!
Under sommaren tränade gruppen ute och använder då både bänkar och lekplats
som träningsredskap! En gång per termin gör deltagarna en styrkemätning för att
kunna följa sin utveckling. Verksamheten har under året genomförts som studiecirkel. Ledare för gruppen är Jenny Carlson.
Bastun
Bastugänget, som utgörs av ett 20-tal män i olika åldrar och en handfull kvinnor,
har träffats på fredagkvällar. Sammanlagt har det varit 557 besök i denna heta samling, där det också sker ett utbyte av senaste nytt i trakten. Bastugänget organiseras av Ingemar Eliasson och Folke Florén.
Ljugarbänken
På Ljugarbänken träffas Jälabor för att prata, berätta och fika varannan onsdag kl.
15-17. Många deltagare kommer från när och fjärran. Barnfödda Jälabor återvänder
för att träffa gamla klasskamrater, bybor och känna Jäla-atmosfären. Ledare för
Ljugarbänken är Conny Johansson och Ulla-Stina Nyman.
Under våren träffades vi 9 gånger med i genomsnitt 40 personer/tillfälle och vid 7
tillfällen under hösten var vi i genomsnitt 28 personer. Totalt var det 554 besök under året.
I januari firade vi det hundrade programmet på Ljugarbänken. Våren innehöll i övrigt besök av Närradion, Hallandas historia, ett program om linolja, om Slaktare
Johan, roliga historier och annat smått och gott. Våren avslutades med en utflykt
till Gökhem och en till Backetomten i Luttra.
Hösten inleddes med besök hos Franzéns champinjoner. Ardennerhästar, fåglar,
kransbindning, musik och kåseri var andra program förutom ett traditionsenligt besök på Vårdcentrum i Floby. Adventsmusik och julbord i Åsarp fick avsluta året.
Hemsidan och Facebook
Hemsidan www.jalaby.se håller på att ta ny form under ny flagg inför 2020, och under tiden har vi ökat aktiviteten på Facebook ”Jäla hembygdsförening”, där vi nu
har flera administratörer som kan lägga ut material om olika evenemang. ”Jäla föräldragrupp” har också skaffat sig en sluten grupp under året.
Flyttning av välkomstskyltar
Under året har skylten med ”Välkommen till Jäla” bytt sida vid infarten från Falköping och skylten på Öravägen har gjutits fast. Alla tre skyltarna har fått reflexer på
sig för att synas bättre nattetid.

sida 6

Slipning av golv
Efter lucia- och grötfesten slipade Floby Golv och färg golvet i samlingssalen med
gott resultat. Bord och stolar har fått tassar på fötterna. Nu gäller det att undvika
sylvassa höga klackar!
Containrar
Vid årsskiftet 2018-2019 drogs sopcontainern in liksom containern för förpackningssortering. Detta skapade irritation bland medlemmarna men också engagemang.
Efter konstruktiva samtal mellan föreningens kontaktperson, markägare, MÖS och
kommunpolitiker kunde sex containers placeras bredvid bygdegården. Vi är både
glada och stolta över att ha lyckats med detta. Nu återstår att komplettera platsen
med bättre belysning.
Ny försäkring drar med sig nya frågor

Styrelsen har under året diskuterat frågan om försäkringens omfattning, nivå och
kostnad. Anledningen är de investeringar vi har gjort vad gäller högtalarsystem,
hörslinga, renoverad utsida och tak på bastun. Offert har begärts in från Dina försäkringar och Länsförsäkringar varvid framkom att Bygdegårdarnas Riksförbund (BR)
erbjuder förmånlig försäkring genom Länsförsäkringar.
Styrelsen beslutade att gå med i BR av framför allt försäkringstekniska skäl. Det
medförde dock kostnader för medlemsskap, ett behov av att se över stadgarna,
samtidigt som vi erbjöds kostnadsfri besiktning av bygdegård och bastu, inklusive
förslag på underhåll.
Årsmötet kommer därför att behandla frågan om reviderade stadgar. Styrelsen planerar dessutom att uppdra till byggnadskommittén respektive bastugruppen att ta
fram en plan för åtgärder i syfte att underhålla respektive byggnad och därmed
sänka försäkringskostnaderna ytterligare.
Studieförbundet Vuxenskolan
Sedan några år tillbaka håller vi på att utveckla samarbetet med Studieförbundet
Vuxenskolan. De har på olika sätt bidragit ekonomiskt till verksamhetens olika evenemang och gruppverksamheter, liksom tryckning av föreningens program.

Slutord
Jäla hembygdsförenings verksamhet spänner över alla åldrar. Varannan vecka träffas förskolebarnen i Mulle och skolbarn i Stormulle en gång per månad. Föräldragruppen träffas regelbundet och varje vecka tränar kvinnorna i bygdegården
medan männen träffas i bastun. Lite äldre Jälabor, före detta Jälabor och andra
intresserade träffas varannan vecka på Ljugarbänken. Till detta kommer allmänna
kvällsprogram, tipspromenader, fester och bio under året. Verksamheten attraherar
besökare utanför sockengränserna varför vi får en allt större grupp utsocknes medlemmar. Vår bygdegård och lekplats, bastu och containrar gör vår socken attraktiv
för oss sockenbor, för sommargäster och nyinflyttade.

sida 7

Styrelsen vill tacka alla er som engagerat er i olika grupper, projekt och sammanhang. Vi tackar också för förtroendet under det gångna året och lämnar över 2019
års verksamhetsberättelse till årsmötet.

Erling Nyman
ordf. & sekreterare

Therese Hallgren
vice ordf.

kassör

Ingegerd Bengtsson
ledamot

Conny Johansson
ledamot

Malin Larsson
ledamot

Kristina Johansson
suppleant

Maria Wardin
suppleant
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Markus Göransson

Resultatrapport
Jäla Hembygdsförening
Bokslut 201912 - Prel IB

Sida 1
Räkenskapsår 2019-01-01 - 2019-12-31
DENNA PERIOD OMS%
191201-191231

RÖRELSEINTÄKTER
Huvudverksamhet
3020
Uth. Bygdegården Medlem och
3021
Badavgifter
3030
Uth. Bygdeg. Icke medlem
3040
Tipspromenader
3046
TJ Sommarcafé
3050
Grötfest
3092
Ljugarbänk
3095
Övriga aktiviteter
Summa huvudverksamhet

UTG SALDO OMS%
=>191231

ACK FÖREG ÅR JMF%
=>181231

0,00
0,00
0,00
9 895,00
0,00
5 297,00
1 813,00
0,00
17 005,00

0,0
0,0
0,0
57,0
0,0
30,5
10,4
0,0
98,0

4 200,00
15 690,00
400,00
14 570,00
740,00
5 297,00
6 589,00
4 810,00
52 296,00

6,3
23,6
0,6
22,0
1,1
8,0
9,9
7,2
78,8

3 400,00 123,5
16 630,00 94,3
8 200,00
4,9
19 056,00 76,5
0,00
0,0
5 221,00 101,5
6 226,00 105,8
11 103,00 43,3
69 836,00 74,9

350,00
350,00

2,0
2,0

14 050,00
14 050,00

21,2
21,2

14 250,00
14 250,00

98,6
98,6

0,00
0,00

0,0
0,0

29 733,00
29 733,00

44,8
44,8

32 093,00
32 093,00

92,6
92,6

17 355,00

100,0

96 079,00

144,8

116 179,00

82,7

0,00
0,00
-353,00
0,00
-22 368,00
0,00
-472,00
-3 571,00
0,00
0,00
0,00
-26 764,00

0,0
0,0
2,0
0,0
128,9
0,0
2,7
20,6
0,0
0,0
0,0
154,2

0,00
-5 004,00
-1 055,00
0,00
-22 648,00
0,00
-5 145,00
-3 571,00
-775,00
-2 386,00
-21 274,00
-61 858,00

0,0
7,5
1,6
0,0
34,1
0,0
7,8
5,4
1,2
3,6
32,1
93,2

-528,00
0,00
-674,00
-10 482,00
-8 460,00
-1 085,00
-9 045,00
-2 439,00
-2 888,00
0,00
-8 026,00
-43 627,00

0,0
0,0
156,5
0,0
267,7
0,0
56,9
146,4
26,8
0,0
265,1
141,8

-9 409,00

54,2

34 221,00

51,6

72 552,00

47,2

Övriga externa rörelseutgifter
5140
Vatten och avlopp
5141
Vatten och avlopp Bastu
5310
El för drift
5311
El för drift - Bastu
5320
Nätavgift
5321
Nätavgift - Bastu
5910
Annonsering
6110
Kontorsmateriel
6310
Företagsförsäkringar
6540
IT-tjänster
6570
Bankkostnader
6982
Föreningsavgifter, ej avdragsgill
Summa övriga externa rörelseutgifter

0,00
0,00
0,00
0,00
-1 735,00
-1 636,00
0,00
-249,00
-4 175,00
0,00
-137,00
-2 150,00
-10 082,00

0,0
0,0
0,0
0,0
10,0
9,4
0,0
1,4
24,1
0,0
0,8
12,4
58,1

-550,00
-294,00
-5 350,00
-3 269,00
-14 357,00
-14 843,00
-610,00
-249,00
-4 175,00
-926,00
-2 233,00
-4 790,00
-51 646,00

0,8
0,4
8,1
4,9
21,6
22,4
0,9
0,4
6,3
1,4
3,4
7,2
77,8

-729,00
-729,00
-6 734,00
-3 566,00
-14 323,00
-11 119,00
0,00
0,00
-2 080,00
-708,00
-2 223,00
-2 600,00
-44 811,00

75,4
40,3
79,4
91,7
100,2
133,5
0,0
0,0
200,7
130,8
100,4
184,2
115,3

SUMMA RÖRELSEKOSTNADER

-36 846,00

212,3

-113 504,00

171,1

Rörelseresultat

-19 491,00

112,3

-17 425,00

26,3

Medlemsavgifter mm
3610
Medlemsavgifter
Summa medlemsavgifter mm
Övriga föreningsintäkter
3987
Erhållna kommunala bidrag
Summa övriga föreningsintäkter
SUMMA RÖRELSEINTÄKTER
RÖRELSEKOSTNADER
Huvudverksamhet
4010
Inköp förbr.mtrl. BG
4015
Bygdegården utvändigt
4016
Sophantering
4017
Bygdegården INVÄNDIGT
4025
Underhåll bygdegården
4026
Underhåll Bastun
4040
Inköp Tipspromenad
4050
Inköp Gröfest
4070
Inköp Årsmöte
4092
Inköp Ljugarbänk
4095
Övriga aktiviteter
Summa huvudverksamhet
Bruttovinst

BL Start 2011.1.100
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-88 438,00 128,3
27 741,00

-62,8

Utskriven 2020-02-12 21:38

Balansrapport
Jäla Hembygdsförening
Bokslut 201912 - Prel IB

Sida 1
Räkenskapsår 2019-01-01 - 2019-12-31
ING BALANS DENNA PERIOD
190101
191201-191231

UTG SALDO
=>191231

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Fordringar
1510
Kundfordringar
Summa fordringar

5 000,00
5 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Kassa och bank
1910
Kassa
1940
Bank
1941
Bank - Bastu
Summa kassa och bank

13 691,00
97 247,45
61 614,00
172 552,45

11 918,00
-29 773,00
-1 636,00
-19 491,00

15 789,00
69 049,45
69 439,00
154 277,45

Summa omsättningstillgångar

177 552,45

-19 491,00

154 277,45

SUMMA TILLGÅNGAR

177 552,45

-19 491,00

154 277,45

-32 451,45
-68 598,00
-70 653,00
0,00
-171 702,45

0,00
0,00
0,00
19 491,00
19 491,00

-32 451,45
-68 598,00
-70 653,00
17 425,00
-154 277,45

-5 850,00
-5 850,00

0,00
0,00

0,00
0,00

-177 552,45

19 491,00

-154 277,45

EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL
Eget kapital
2060
Eget kapital
2069
Årets resultat
Föregående års resultat
Beräknat resultat
Summa eget kapital
Kortfristiga skulder
2440
Leverantörsskulder
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET OCH FRÄMMANDE KAPITAL

BL Start 2011.1.100
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Utskriven 2020-02-12 21:37
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Verksamhetsplan 2020
Program
Programverksamheten i föreningen kommer att fortsätta i allt väsentligt utifrån
den tradition som utvecklats under föreningens drygt 30-åriga historia. Det innebär
några evenemang under vår respektive höst. Midsommarfirandet fortsätter, liksom
sommaraktiviteterna och grötfesten som avslutning på året.
Men vi vill blåsa liv i en aktivitetsgrupp som bör bestå av minst tre personer. Gruppen kan träffas ett par gånger per år för att planera och ansvara för tex tipspromenader, påskpromenaden och liknande. Gruppen kan komma med förslag på andra/
nya aktiviteter, som förankras i styrelsen eller då snabba beslut behövs med ordföranden.
Därutöver planerar bastugänget att fortsätta som brukligt, Mulle att träffas varannan lördag, Stormulle och föräldragruppen en gång i månaden, Hurtbullarna varje
vecka, Ljugarbänken varannan vecka - samtliga grupper under perioden från januari till början av maj liksom från september till december.
Byggnader och belysning
Vid besiktningen av bygdegården framkom ett mindre läckage på undertaket samt
en alldeles för hög luftfuktighet i grunden samt tre nedfallna plintar. I bastun noterades också en mycket för höjd fuktighet varför åtminstone en avfuktande fläkt
behöver installeras.
Styrelsen vill att byggnadskommittén och bastugruppen vidtar de åtgärder som behövs för att säkra respektive fastighet på längre sikt och därmed sänka försäkringskostnaderna.
Belysningen i samlingssal och vid parkeringsplats och containrar behöver också
förbättras under året.
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Förslag till reviderade stadgar1
§1
Jäla Hembygdsförenings ändamål är:
att

i Jäla socken väcka och vidmakthålla intresset för hembygdens natur
och kultur

att

efterforska och tillvarata föremål, fotografier och handlingar av
kulturhistoriskt värde

att

kartlägga och dokumentera gamla boendeformer, bebyggelser och
vandringsleder

att

verka för att bevara fornminnen och andra minnesmärken

att

ansvara för och förvalta föreningens egendom

att

bevaka planerings- och servicefrågor i bygden för att stödja fortsatt
boende där, inte minst för nya generationer och inflyttade

att

erbjuda bygdegårdens samlingslokal för uthyrning till föreningens
medlemmar, enskilda, ideella organisationer, företag och offentliga
myndigheter, förutsatt att de delar föreningens demokratiska
värderingar.

§2
Medlemskap i föreningen äger den som vill stödja föreningen och erlägger fastställd
medlemsavgift. De som erlagt avgift är röstberättigade på föreningens årsmöte.

§3
Föreningens styrelse, som har sitt säte i Jäla, består av fem ledamöter: Ordförande, vice ordförande, sekreterare, vice sekreterare samt kassör.
Dessa väljs av årsmötet för en tid av två år. Vid första årsmötet väljs dock två av
ledamöterna på ett år och övriga tre på två år. Ordförande och kassör ska inte väljas samma år. Samtidigt väljs två suppleanter för en tid av ett år. Dessa ska tillkallas till alla styrelsesammanträden.

1

Reviderade avsnitt är kursiverade i texten
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§4
För granskning av föreningens räkenskaper, som avslutas för kalenderår, och av styrelsens förvaltning väljs på årsmötet två revisorer och för dem en suppleant.
Verksamhetsberättelse och räkenskapshandlingar skall vara avlämnade till revisorerna före den 1 mars.
Revisionsberättelsen skall vara avlämnad till styrelsen före 15 mars.

§5
Ordinarie årsmöte skall hållas före maj månads utgång.
Följande ärenden skall behandlas:
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet
2. Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
3. Styrelsens och revisorernas berättelser
4. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
5. Val av styrelse, revisorer, suppleanter, kommittéer
6. Fastställande av medlemsavgift
7. Övriga frågor

§6
Vid årsmöte äger varje närvarande medlem en röst.
För beslut krävs enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening ordförande företräder.
Uppstår vid val lika röstetal avgör lotten.

§7
Beslut om ändring eller tillägg till dessa stadgar eller beslut om föreningens upplösning, kan ske endast om förslaget röstas igenom med två tredjedels majoritet
vid två på varandra följande möten, av vilka minst ett skall vara ordinarie årsmöte.
I kallelsen till ett extra årsmöte eller det andra årsmötet ska framgå att upplösning eller likvidation är syftet med mötet.
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§8
Om föreningen upplöses får dess tillhörigheter icke skingras eller bortföras från orten utan skall då överlämnas att förvaltas på lämpligt sätt inom Jäla socken.
Denna paragraf får icke ändras.

Arbetsbeskrivningar, Jäla Hembygdsförening
Styrelsen
Styrelsens sammansättning och uppdrag styrs av stadgarna, rent konkret kan uppdraget sammanfattas i följande punkter:
• Styrelsen har 8 - 10 möten/år
• Utöver möten utför styrelseledamöterna praktiska uppgifter i samband med
de aktiviteter som anordnas.
• De förtroendevalda vars mandat löper ut och som inte kan tänka sig omval
meddelar valberedningen detta senast i december.
Till sin hjälp har styrelsen följande grupper:
Bygdegårdskommittén
• Kommittén bör bestå av minst 5 personer, varav en är sammankallande
• Ansvarar för löpande underhåll och reparationer av bygdegård och intilliggande skjul
• Vara en resurs vid löpande förbättringsåtgärder och enklare byggnadsprojekt
• Nödvändiga inköp av tjänster och material görs efter samtal med styrelsen
•

De förtroendevalda vars mandat löper ut och som inte kan tänka sig omval
meddelar valberedningen detta senast i december.

Bastugruppen
• Gruppen bör bestå av minst 2 personer, varav en sammankallande
• Ansvara för badavgift och redovisning av intäkter och utgifter utifrån den
ram som fastställts av styrelsen
• Ansvarar för löpande underhåll och reparationer av bastun
• De förtroendevalda vars mandat löper ut och som inte kan tänka sig omval
meddelar valberedningen detta senast i december.
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Naturvårdskommittén - vilande
• Kommittén bör bestå av minst (5) 3 personer, varav en sammankallande
• Ansvara för löpande underhåll och slåtter vid Lärka och/eller Nötabacken
• Sätta datum och bjuda in till minst ett slåttertillfälle per år
• Nödvändiga inköp av tjänster och material görs efter samtal med styrelsen
• De förtroendevalda vars mandat löper ut och som inte kan tänka sig omval
meddelar valberedningen detta senast i december.

Aktivitetsgruppen - vilande
• Gruppen bör bestå av minst (7) 3 personer, varav en sammankallande
• Gruppen ska träffas 1-2 gånger per år
• Aktivitetsgruppen ska vara en resurs och ett komplement till styrelsen vid
aktiviteter
• Att tillsammans med styrelsen ansvara för tex tipspromenader och påskpromenaden
• Utöver fastslagen aktivitetsplan är det fritt att komma med förslag på aktiviteter. Aktivitetsförslag förankras i första hand på styrelsemöten. Då snabba
beslut behövs förankras idén hos ordförande.
• De förtroendevalda vars mandat löper ut och som inte kan tänka sig omval
meddelar valberedningen detta senast i december.
Valberedningen
• Valberedningen bör bestå av minst 3 personer, varav en sammankallande
• De förtroendevalda vars mandat löper ut och som inte kan tänka sig omval
meddelar valberedningen detta senast i december.
• Valberedningen ska i god tid innan årsmötet ha förslag på personer till uppdrag i styrelsen och grupper. Samtliga personer som är på förslag ska vara
tillfrågade.
• Till sin hjälp har valberedningen gruppernas arbetsbeskrivningar.
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