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Verksamhetsberättelse för Rådmansö 
bygdegårdsförening 
Verksamhetsåret 2020 
 
Möten: 
Styrelsen har under året haft årsmöte den 25 februari 2020 och 11 
protokollförda styrelsemöten (inkl. konstituerande möte). Styrelsen har även 
träffats vid andra tillfällen för t ex pyssel/arbetsdagar där man t ex städat, 
inventerat, renoverat, fixat i trädgården mm. 
 
Mål och vision:  
Som ledstjärna jobbar vi efter en tydlig vision: 

- Rådmansö bygdegård är en plattform för upplevelser och en 
mötesplats där vi genom kultur, lärande och lek främjar en bygd i 
gemenskap. 

Vi har tagit fram två tydliga mål: 
- Långsiktigt och ekonomiskt hållbart förvalta fastigheten och 

verksamheten. 
- Möjliggöra en träffpunkt för bygdens invånare. 

Mer information om detta finns att läsa i separata dokument som styrelsen 
tagit fram. 
 
Bygdegårdsföreningens aktiviteter under året: 
11 jan Julgransplundring med Fiskdamm 
31 jan Öppen Lekträff 
1-6 augusti Broderiutställning (corona-anpassad) 600 personer 
kom 
10 oktober Två familjeföreställningar 
13 okt-10 nov Buggkurs 
 
Rådmansödagen: 
Tyvärr så blev den också inställd. Hoppas på ny chans i sommar? 
 
Familjegruppen: 
Den 10 oktober hölls två uppsättningar av familjeföreställningen ”Trolleri 
och clowneri”. Corona-anpassat med begränsat antal besökare per 
föreställning. Totalt deltog 64 personer varav 38 barn. 
 
Bygdegårdens övriga användning under året: 
PRO har regelbundet hyrt lokal för föreningsmöten, kursändamål och 
gymnastik under året. Men måste ställa in sin versamhet den 12 mars och 
året ut. Några få små möten hölls under hösten. 
Zumba har haft sommar-zumba utomhus och zoom-zumba (filmat från 
bygdegårdens scen) under hösten. 
För bröllop och övriga fester har 13 st ställts in under året. Tre mindre 
fester/bröllop (>50 p) blev av trots allt. 



 

 

Bygdegården har även hyrts ut för 15 övriga möten. 
Ung Vänster hade sommarläger under fem dagar i augusti. Med tält i 
trädgården. 
En ny Qi Gong-kurs startades under hösten men tvingades avbryta efter tre 
tillfällen. 
Rätta Kurser har haft anvigationskurser under tre dagar i höst. 
Yoga-klasser har hållits men tvingades avboka under hösten. 
Några enstaka möten har kunnat hållas med begränsat antal personer. 
 
 
Fastigheten: 
Förutom normalt fastighetsunderhåll så har följande gjorts under 2020: 
Stora salen har kompletterats med nya högtalare. Ett större säkerhetsskåp 
har anskaffats. Ny vattenutkastare har monterats i trädgården. En 
tvättmaskin för skurtrasor har installerats i duschrummet. Nya LED-
armaturer har installerats i Lilla salen. Lilla salen har förbättrats med 
bildprojektor och skärm för kurser m.m.       
 
Ekonomi: 
Föreningen har fått kommunala bidrag med 80 000 (42 000) kr för drift och 
underhåll. 
Intäkter från medlemsavgifterna var 25 200 (27 000) kr. 
 
Årets resultat redovisar 25 167 (65 547) kr.  
Trots att mycket verksamhet har ställts in på grund av Coronapandemin, så 
har vi ändå kunnat uppnå ett positivt resultat på grund av erhållna extra 
bidrag samt minskade kostnader för tänkta reparationer.  
 
Ingen ersättning har utgått till styrelse och övriga medhjälpare. 
 
Fastigheten är fullvärdesförsäkrad med s.k. Bygdegårdsförsäkring som 
administreras av Bygdegårdarnas Riksförbund. Kostnad för 2020 var 15 336 
(14 991) kr. 
 
Föreningen har inga banklån i dagsläget. 

 
Medlemmar: 
Föreningens betalande medlemmar uppgår till ca 350 (365). Antalet 
medlemmar är dock lågt räknat i detta fall, med två personer per 
familjemedlemskap. Medlemsavgiften är per år 100 kr för enskild medlem 
och 200 kr för familjer oavsett antal familjemedlemmar. 
 
 
Hemsida och sociala medier: 
Föreningens hemsida har utvecklats och uppdateras kontinuerligt under 
året. Där kan du läsa mer om våra aktiviteter och boka biljetter. Vi har även 
en sida på Facebook som aktivt uppdateras. 
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Gräddö, februari 2021 
  
Styrelsen för Rådmansö Bygdegårdsförening: 
 
Arne Jansson, Britt-Marie Ankar, Anders Jansson, Per Naeslund, Josefin 
Ekberg, Per Ankar, Per Eriksson 
 
Suppleanter: Elin Ross, Karin Hallongren,Tommy Hallongren   
 
Familjegruppen har under 2020 bestått av:   
Elin Ross, Frida Wolme, Anki Olavi 
 
    


