VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016
Styrelsen för Folketshusföreningen i Bredsjö avger härmed följande berättelse för
verksamheten 2016
Styrelse
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Susanne Grundström
Ordförande
Josefin Hall
Kassör
Anna Geber
Sekreterare
Jonny Dahlberg
Ledamot, vaktmästare
Lars-Göran Staffare
Ledamot, avsagt sig sitt uppdrag 2016-11-03
Lennart Nygren
Suppleant
Erik Andersson
Suppleant
Emelie Drott
Suppleant
Ingrid Nilsson
Suppleant
Sedan årsmötet förra året har den nya styrelsen träffats 10 gånger.
Verksamhet
Året har varit händelserikt och här följer en kort genomgång av arrangemang och
verksamheter/initiativ som föreningen har gjort under 2016. Vi hade svårt att samla styrelsens
ledamöter till att genomföra den traditionsenliga ”Lillmarken” i juli. Då det är mycker arbete
som måste läggas på att genomföra den typen av arrangemang beslutade styrelsen, till mångas
besvikelse, att inte arrangera Lillmarken under 2016.
30 januari genomfördes en bildvisnngskväll med Christer Gustavsson. Han visade vackra
bilder och filmer från sina jorden runt resor.
23 januari och 6 februari var det ”Rökbastukvällar”. Värmande mysig bastu vid badplatsen,
Kampudden. En ny brygga för den som ville ta ett uppfriskande bad i Bredsjön.
19 mars kom Anders och Berit Sandberg till folkets hus och visade vackra bilder och även en
film från sitt seglaräventyr från Kristinehamn till Gambia 2013-2014.
30 april var det vårstädning och det var också tänkt att det skulle följas av ett gemensamt
valborgsfirande. Något firande blev det inte då det inte fanns nog intresse för att vare sig elda
brasan eller att vakta den under kväll och natt.
7 maj var vi inbjudna att vara med och sälja korv hos Bredsjö Mjölkfår då de bjöd på fårsläpp
och hade sin kaffeservering öppen. Vi stod på ladugårdsbacken och grillade korv.
21 juli ordnades det en pizzaafton med sommarbål på Bredsjö Mjölkfår. Ett lovvärt initiativ
från företaget som gav gott ”klirr” i Folkets hus kassa. Stort tack till Sara och Jenny!
24 september var det dags för en arbetsdag i parken med efterföljande höstfest på kvällen, god
mat och trevlig samvaro. God uppslutning både för att arbeta på dagen och för att vara med på
festen på kvällen. Somliga var endast med och arbetade på dagen medans andra enbart var
med på festen, fint att man kan delta utifrån möjlighet och lust.

26 oktober, medlemsmöte om framtid och styrelsens vägval.
10 december var det dags för den årliga paketauktionen med julsång och musik. Välbesökt
och trevligt, en stor tillgång för byn med många med stor kompetens inom musik och sång.
Stort tack för er medverkan!
Uthyrningar
Vår största hyresgäst är ABF. Under 2016 har Folkets hus bidragit till att aktiviteter som dans,
gympa och yoga genomförts vår och höst. För dessa aktiviteter har ABF bistått med
lokalkostnaderna.
Motorklubben, Widelake Sweden, hyr övervåningen till lägenheten på årsbasis. Detta kontrakt
är uppsagt och under omförhandling.
Uthyrningsverksamheten utöver ovanstående är i det närmaste obefintlig. Någon enstaka
privat fest eller annat arrangemang hyr in sig sporadiskt.
Medlemsmöten
Utöver styrelsens möten och stadgeenligt årsmöte bjöd styrelsen in till ett medlemsmöte i
oktober. Vi ville diskutera angelägna frågor för framtiden för Folkets hus med föreningens
medlemmar. Det var god uppslutning och bra diskussioner som resulterade i att styrelsen fick
ett antal konkreta frågor att jobba vidare med.
Föreningens organisering
Vi diskuterade hur föreningen ska vara organiserad i framtiden. Att vara en styrelse som både
har ansvar för att förvalta ett hus, en fysisk byggnad och vara en samlande punkt för byns
gemensamma angelägenheter ur ett bredare perspektiv, en byförening, är stort. Inför framtiden
behöver föreningen fundera över hur allt detta ideella arbete ska kunna organiseras så att
arbetsbördan inte blir för tung för en liten styrelse. Vi diskuterade att tillsätta arbetsgrupper
som skulle kunna bildas för att ta sig an ett mindre begränsat arbetsområde utifrån intresse
och möjlighet att avsätta den tid som behövs. Exempelvis en grupp som ansvarar för
100-årsfirande, Rökbastun, Lillmarken, Byfester mm. Mötet lyfte också huruvida det finns
andra sätt att organisera Folkets hus och byföreningens verksamheter på.
Folkets hus 100 år
Vi hade tidigare konstaterat att Folkets hus fyller 100 år 2018. Mötet var överens om att vi ska
överleva 100-årsdagen och med gemensamma krafter ska vi se till att det blir ett ordentligt
firande. Styrelsen fick i uppdrag att fundera vidare och i slutet av året fanns en idé om att
tillsätta en arbetsgrupp som skulle samla bybor och andra intresserade för att förbereda
firandet. Tanken var att detta var en typisk uppgift att lägga på en de tänkta arbetsgrupperna.
Lägenheten
På mötet diskuterade vi också föreningens ekonomi och huruvida det skulle finnas någon
ekonomi i att rusta lägenheten till en attraktiv bostad för uthyrning, permanent eller för
turister. Styrelsen tog på sig att undersöka frågan ytterligare. Detta har bl a resulterat i att det
rum som Motorklubben hyr ovanför lägenheten behöver frigöras för att vara en del av en
attraktiv lägenhet för uthyrning.
På medlemsmötet i oktober bestämdes också att det blir ett nytt medlemsmöte i början av
2017 då frågorna ska behandlas vidare.

Slutord
2016 har varit ett spännande år för Bredsjö folkets hus, den styrelse som valdes på årsmötet
har fungerat bra tillsammans, vi har haft bra diskussioner om både smått och stort. Frågan om
hur vi kan kombinera de båda uppgifterna, att förvalta ett hus, ett kulturarv, och samtidigt vara
en samlande kraft för att tillvarata byns gemensamma intressen har varit central och vi tror att
det är nödvändigt att se över föreningsstrukturen för framtiden. Både för att kunna ta till vara
bybornas vilja till engagemang för sin by och det bygemensamma på ett bättre sätt och för att
föra Folkets hus, både som byggnad och kulturarv, tradition och idé in i framtiden.
Styrelsen tackar alla som varit med och hjälpt till i arbetet för Bredsjö Folketshus under 2016
och vi lämnar över stafettpinnen och önskar den nya styrelsen varmt lycka till.
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