
Bygdegårdsföreningen Böljan – 
verksamhetsberättelse 2012/2013 

Verksamhetsåret sträcker sig enligt stadgarna från den första maj till den sista april nästa år. 
Vid föreningens förra årsmöte  den 26 maj 2012 valdes följande styrelse.  
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Styrelsen har under året hållit 12 protokollförda sammanträden och  arbetat med bl. a. 
följande frågor: 

 Fortsatt upprustning av fastigheten 

 Säkerställa en stabil ekonomi genom fler arrangemang 

 Målprogram för verksamheten 

Medlemsantalet 
I dagsläget har Bygdegårdsföreningen Böljan ca 160 medlemmar. Medlemsantalet har 
därmed inte ökat och enligt styrelsen är det angeläget att under kommande verksamhetsår 
försöka att öka medlemsantalet. 

Ekonomi & sponsring 
 
Genom intäkter från ett flertal evenemang samt medlemsavgifter har föreningen idag en 
stabil ekonomi. Vid verksamhetsårets slut hade föreningen  i tillgodohavanden 43224 kr. (Vid 
dags dato finns 47744 kr). Under året har en hel del arbetsinsatser gjorts som utvändig 
isolering, m.m. av byggnaden och dränering av marken runt fastigheten. 
 
Sponsring: Under året har föreningen sponsrats med såväl pengar, material bl. a. fönster och 
husgeråd, rabatterade inköp, lotteripriser m.m. En sponsortavla håller på att tas fram som 
fortsättningsvis ska redovisa den sponsring som sker. 
 
Webbsidan har under året utvecklats av Sara Johansson och det finns nu möjlighet att 
företag genom annonser kan stödja föreningens verksamhet. 
 
 

 



Fastigheten 

 
Arbetet med att tilläggsisolera och sätta ny panel och ribb har fortsatt och nu återstår gaveln 
mot norr samt del av baksidan fram till tillbyggnaden av det nya förrådet. 
Det som sedan återstår hänger samman med den nya entrén samt byggandet av nya 
handikappanpassade toaletter i den gamla entréns utrymme. Dessa åtgärder kan vi inte 
påbörja förrän föreningen har fått besked från Boverket om det stöd vi har sökt beviljas. 
Lägenheten över lokalen har fått nya fönster och i samband med det har viss uppsnyggning 
av lägenheten skett. Element, kyl och frys har bytts ut och panel har köpts in för att förbättra 
standarden i köket. 
 

Målprogram 
 
Under året har styrelsen tagit fram ett förslag till målprogram för föreningens fortsatta 
verksamhet att behandlas på årsmötet. 
 

Genomförda aktiviteter  
 
Under verksamhetsåret  har följande aktiviteter genomförts.  
 

 Årsmöte med ca 20 närvarande medlemmar 

 Sommarfest (ny) med ca 65 deltagare 

 Allsång med Anna Tornehagen med ca 80 besökare 

 Surströmmingsfest som hade ca 40 deltagare 

 Adventsglögg/julmarknad 

 Julgransplundring för både barn och vuxna (ny) 

 Sportlovsvecka med skidåkning och öppen servering (ny) 

 Valborgsfirande med ca 140 deltagare 

 Gåbingo under såväl höst som vår med ca 30 deltagare varje söndag 

 Uthyrning av lokalen vid 7 tillfällen 

 2 nyhetsbrev har utgivits 

 Utveckling av Hemsidan – se www.böljan.org 

 Böljan är aktiv på Facebook med många klick på varje  inlägg. 
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