Verksamhetsberättelse 2017
Styrelsen för Bredsjö Folkets hus och Park avger verksamhetsberättelse för år 2017.

Styrelsen som valdes vid årsmötet den 27/3-17 hade följande sammansättning:
Olle Samuelsson
Anne Hind
Jonny Dahlberg
Eva Björklund
Erik Andersson
Lennart Nygren
Maja Loiske
Christa Knobloch

Ordförande, avgått
Kassör
Ledamot
Ledamot, avgått
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Katarina Andersson
Kerstin Nilsson Alvén

Revisor
Revisor

Under våren valde ordförande och en ledamot att avgå med omedelbar verkan vilket gjorde att
styrelsen under större delen av året har arbetat med en ställföreträdande ordförande samt en
icke invald vid årsmötet suppleant. Christa Knobloch valdes av styrelsen till Tf ordförande
och Josefin Hall valdes till suppleant. Styrelsen har arbetat med en ledamot mindre, då den
ledamot som avgått inte ersatts. Styrelsen har i och med det bestått av:
Christa Knobloch
Anne Hind
Jonny Dahlberg
Erik Andersson
Lennart Nygren
Maja Loiske
Josefin Hall

Tf ordförande
Kassör
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Under 2017 har styrelsen sammanträtt 11 gånger. På grund av avgång samt frånvaro av
styrelserepresentanter har styrelsen varit beslutsmässig enligt stadgarna enbart vid ett möte
under 2017.
Under året har följande aktiviteter anordnats i styrelsens regi
Den 6/5 såldes korv vid Rastälvens dag
Den 28/7 anordnades Barnens dag.
Den 11/11 anordnades Sopplunch
Den 18/11 anordnades Yoga for Hope
Den 2712 försäljning av jubileumskalender vid Hjulsjö – och Grythyttans julmarknad
Den 9/12 anordnades Paketauktion
Under året har ett flertal sk Bybastu skett. Styrelsen hade för avsikt att Bybastun skulle ske
första lördagen varje månad men då intresset för detta var lågt i byn valde styrelsen att enbart

anordna Bybastu vid enstaka tillfällen. Rökbastun har under året även hyrts till externa
föreningar och privatpersoner.
Folkets hus föreningens huvudsakliga uppgift enligt stadgarna är ”att genom förhyrande av
lokal samt köp eller byggande av hus, mot betalning tillhandahålla arbetare och närstående
organisationer lämpliga lokaler”. Under 2017 har Folkets hus bidragit, genom uthyrning till
ABF, att aktiviteter som dans och yoga har genomförts både vår och höst. Uthyrning har även
skett till privata hyresgäster, dock i mindre omfattning jämfört med ABF. ABF är föreningens
största hyresgäst.
Under året har styrelsen meddelat Hällefors Kommun att ansvaret gällande badstranden inte
längre ligger hos föreningen.

Utöver styrelsens möten och stadgeenligt årsmöte bjöd styrelsen in till ett medlemsmöte i
oktober. Styrelsen ville diskutera angelägna frågor för framtiden för Folkets hus.
Folkets Hus – vad ska vi använda det till?
Då uppslutning och intresset för Folkets hus uppfattats som svagt bland medlemmar och
bybor ställde styrelsen frågan – Vad ska vi använda Folkets hus till? Diskussion i ämnet
skedde i smågrupper för att sedan redovisas och diskuteras i stor grupp. Bland annat
diskuterades det att tillsätta arbetsgrupper som skulle kunna ta sig an ett mindre begränsat
arbetsområde utifrån intresse och möjlighet att avsätta den tid som behövs. Styrelsen skulle
kunna få en arbetsledande funktion där man fördelar ideella arbetsuppgifter.
Folkets hus 100 år
Gruppen som arbetar med 100-årsjubileumet redovisade arbetet kring jubileet. Datumet för
firandet är 26-27/5 -18. En jubileumskalender har tagits fram. I kalendern finns bilder med
text från ”gamla” Bredsjö. Kalendrarna har sålts bl a på ostcafeet, Hällefors turistbyrå mfl.

Styrelsen har under året konstaterat att fastigheten är i behov av renovering. Golvet i stora
salen behöver bytas ut. Golvet har slipats så många gånger att det inte är möjligt att slipa en
gång till. Ridån som sitter vid scenen är trasig och behöver antingen bytas ut eller lagas. Ett
större antal fönster måste renoveras. Väder och vind har slitit hårt på dem. Ansökningar har
ställts till Länsstyrelsen i Örebro Län samt Hällefors Kommun avseende bidrag för byte av
golv och ridå. Offert har tagits in för byte av golv.
Styrelsen har under året fattat beslut om att renovera lägenheten under 2018 för att möjliggöra
uthyrning och därmed erhålla hyresintäkter.
Under året har Rökbastun fått nytt tak.

Styrelsen har arbetat bra tillsammans, trots en turbulent start med avhopp. Det har varit bra
diskussioner och styrelsen har med en gemensam syn arbetat för att bevara Folket Hus, både
som fastighet och som förening. Tyvärr har styrelsen uppfattat att intresset och viljan för att
bevara Folket hus ytterligare 100 år är svagt bland medlemmar och bybor. Frågan kvarstår hur

vi kan kombinera de båda uppgifterna, att förvalta en fastighet och samtidigt vara en
samlande kraft för att tillvarata byns gemensamma intressen.

Bredsjö den 12 mars 2018
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