ÅRSBERÄTTELSE 2019
70 år
1949-2019

Hembygdsföreningens nestor, John Göthberg, firar 90-årsdag under året
och firar det med att vinna årets Fröjelvarpa vid Valbybodar i samband med
Fröjel hembygdsförenings 70-årsjubileum. Foto: Ulf Ahlquist

Välkommen till
Årsmötet i Skolgården
Söndagen den 15 mars 2020 kl. 15.00

Föredragningslista
1. Mötet öppnas
2. Val av ordförande att leda mötet samt val av mötessekreterare
3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll
4. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
5. Styrelsens redovisning för 2019
6. Ekonomisk redovisning för 2019
7. Revisorernas berättelse
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen ledamöter
9. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen – Styrelsens förslag: 6
ledamöter + ordf.
10. Val av ordförande för en tid av ett år. I tur att avgå Jerker Enekvist
11. Val av tre styrelseledamöter för en tid av två år
I tur att avgå Lars-Åke ”Ucca” Johansson, Tage Göthberg och Lina Fröjelid.

Valda för 2020 Gunilla Thorsell Lönn, Görel Almgren, Lisbeth Jakobsson
12. Val av två revisorer och en revisorsuppleant för en tid av ett år. Nuvarande
är Lena Högdal och Lillemor Lundvall, med Margareta Ahlqvist som
suppleant
14. Val av valberedning om högst tre personer, varav en sammankallande.
Nuvarande är John Göthberg, Hans Jakobsson och Åsa Ingmansson (smk)
15. Fastställande av årsavgift för 2021- nuvarande 100 kr/ enskild medlem
16. Fastställande av budget och verksamhetsplan för 2020
17. Inkomna motioner som kommit styrelsen tillhanda senast tre veckor före
årsmötet. Behandling av frågor som mötet önskar ta upp
18. Avslutning

Styrelsens årsberättelse för 2019
Styrelsen har under året utgjorts av:
Jerker Enekvist

Mulde

ordförande

Tage Göthberg

Nymans

vice ordförande

Gunilla Thorsell Lönn

Stenstugu

sekreterare

Görel Almgren

Fardhem

kassör

Lisbeth Jakobsson

Hallgårds

bokningsansvarig

Lina Fröjelid

Bosarve

Lars-Åke ”Ucca” Johansson Stenstugu

Lena Högdal

Mulde

revisor

Lillemor Lundvall

Robsarve

revisor

Margareta Ahlqvist

Sälle

revisorsuppleant

Som valberedning har Åsa Ingmansson (smkl), John Göthberg och Hans Jakobsson fungerat.

Medlemmar och styrelsesammanträden
Föreningen hade vid årsskiftet 246 betalande medlemmar, vilket är en minskning
med 21 personer mot samma tid för ett år sedan. Styrelsen har under året haft 7
protokollförda möten. Under året firade föreningen 70-årsjubileum i samband med
sommarfetsen vid Valbybodar den 27 juli.
Årsmötet hölls i Skolgården 2019-03-17
Årsmötet inleddes med en tillbakablick över året då Fröjel blivit utsedd till Årets
socken på Gotland 2018. En utmärkelse som innebar en hel del aktivitet vilka
redovisades i verksamhetsberättelsen.
Jerker Enekvist valdes till ordförande för en tid av ett år. Lisbeth Jakobsson och
Görel Almgren omvaldes och Gunilla Thorsell Lönn nyvaldes på en tid av två år.
Lena Högdal och Lillemor Lundvall omvaldes som revisorer och Margareta Ahlqvist
omvaldes som revisorsuppleant.
Valberedningen fick följande sammansättning: Hans Jakobsson, John Göthberg och
Åsa Ingmansson vilken också utsågs till sammankallande i valberedningen.
Styrelsens förslag till verksamhet och budget för det kommande året presenterades,
och årsmötet godkände styrelsens förslag.
Årsavgiften för enskild medlem fastställdes för 2020 till 100 kr per år.
Efter årsmötesförhandlingarna tog Birgitta Jacobson, Burs och fd Fröjel, med oss på
en minnesfärd genom ”Öfvre Fröjel”. Hon har sammanställt sina minnen i en skrift
som finns att köpa genom hembygdsföreningens försorg.

Händelser det gångna verksamhetsåret
Skolgården
Skolgården har även under detta år haft en hög beläggning. Antalet bokade
aktiviteter överstiger 100 tillfällen vilket innebär att lokalerna utnyttjas flera dagar
under veckorna. Även lägenheten på övervåningen har varit uthyrd under 7 veckor
under sommaren, men även under en del helger under övrig tid.
Under året har föreningen investerat i nya underhållsfria fönster i lägenheten, ett
arbete som vilket utfördes av Klinte Glas AB till kostnad av 127 650 kr.
Investeringsstöd har beviljats av Region Gotland på 50 000 kronor samt av stiftelsen
Ragnar och Lydia Nilsson på 10 000 kronor, vilket innebär en egenfinansiering på
67 650 kronor. Föreningen räknar med minskade uppvärmningskostnader på ca15 %
Nya golvmattor har under året lagts i två av sovrummen i lägenheten av Patric Windh
som utfört arbetet gratis och där föreningen betalade en symbolisk summa för
materialet.
Barn- och familjeaktiviteter har genomförts under ledning av Lina Fröjelid. Bland
aktiviteterna kan namnas en pyssel-, film- och taccoskväll den 9 november.
Viryayoga. Under året genomförs Viryayoga vid ca 30 tillfällen med instruktör
Kristine Munkhammar vilket samlat ett 15 tal deltagare/tillfälle.
Hembygdsleden. Vandringsleden längs kusten mellan kyrkorna i Fröjel och Klinte
har under året underhållits avseende märkning och reparation av stättor och broar.
Gökottan anordnades den 26 maj vid Hajdes grillkåta.. Ett 30-tal deltagare fick
uppleva en fin vårmorgon där Berndt Lagergren berättade om skogen och
verksamheten vid fd skogsbruksskolan vid Hajdes. Sven Åkerheden höll som
traditionen kräver en betraktelse över vårens och sommarens återkomst.
Jubileumsfest med Fröjelvarpan genomfördes som planerat vid Valbybodar den 27
juli med drygt 20 deltagare. Efter att ordförande gett en överblick av Fröjel
hembygdsförenings verksamhet under 70 år och pris utdelats till segrande lag i
Fröjelvarpan bänkades alla vi långbord och läst sig väl smaka av det uppdukade
buffébordet.
PUB-kväll genomfördes den 12 oktober där bandet ”Monochromemusic” svarade för
musiken. Bandet har sitt säte i Stockholm med Bengt Blom är också fritidsboende vid
Mulde i Fröjel. Kvällen blev en succé då Skolgården var full av såväl unga som äldre
medlemmar som virvlade runt på dansgolvet. Festkommittén bestående av Anki,
Hasse, Lisbeth och Gunilla fixade en mycket trevlig kväll med god mat.
Fröjelloppis, en sockenloppis genomfördes den 13 juli där man kunde åka runt till ett
flertal ställen i Fröjel och gör fantastiska fynd. En utvärdering visade att barnleksaker
var det som var mest eftersökt.

Skolgårdsbiblioteket. Det nya Skolgårdsbiblioteket i gamla entrén där alla är
välkomna att lämna och låna böcker har varit väl använt. Problemet har varit att fler
lämnar böcker än att ta med sig böcker vilket innebär att det lilla biblioteket nu är
överfullt. Biblioteket är öppet dygnet runt hela året.
Uthyrning. Uthyrningen av Skolgården är en viktig del av föreningens verksamhet
och ekonomi. Det är därför viktigt att hålla lokalerna fräscha och fina samt
marknadsföra alla möjligheter att hyra dessa fina lokaler till fester, aktiviteter och
sammankomster. Under året har lokalerna varit uthyrda eller använts av
hembygdsföreningen vid 100 tillfällen. Fröjel hembygdsförening har beviljats ett
driftbidrag från Kultur- och fritidsförvaltningen 8075 kronor för att kunna hålla en
samlingslokal i bygden samt 5000 kronor i verksamhetsstöd för 2019.
Fröjel-bladet har kommit ut fyra gånger under året. Informationsbladet utsändes via
e-mail till medlemmarna samt inför årsmötet delas det ut till alla hushåll i Fröjel via
grannlagsombuden. Dessutom kan man ta del av ”Fröjelbladet” på föreningens
hemsida www.hembygd.se/frojel

Representation och Utmärkelser
Under året har ledamöter från Fröjel hembygdsförening deltagit i konferenser,
utbildningar, uppvaktningar av vilka kan nämnas:






Gotlands Hembygdsförbunds årsstämma.
Fröjel 2:s skifteslag. Annika Pettersson har representerat
hembygdsföreningen på årsmötet för Fröjel 2:a skifteslag.
Deltagit i valborgsmässofirande vid Valbybodar.
John Göthberg uppvaktades i samband med sin 90-årsdag.
Överlämning Året socken 2019 till Västerhejde.

Verksamhetsplanering inför 2020 – Fröjel Hembygdsförening


Valborgfirande vid Valby bodar planeras ihop med Valbybodar hamnförening.



Gökotta .



Fröjelvarpan vid Valbybodar.



Barn- och familjeverksamhet. Regelbundna aktiviteter för socknens yngsta som
träffas för sång, teater, film, sagor, skapande verkstad, utomhusaktiviteter men
framförallt lek och samvaro. .



Arrangera pub-aftnar med olika teman. Bygdens folk är välkomna med förslag och
erbjudande att vara medarrangörer. Information kommer att finnas på hemsidan.



Friskvårdsaktiviteter som Viryayoga, cirkelträning och naturvandringar.



Underhålla av Hembygdsleden en vandringsled längs kusten mellan Fröjel och
Klinte kyrkor. Sätta upp informationstavlor längs leden kring natur- och
kultursevärdheter, underhåll av stättor och spång.



Underhålla ett 20-tal kultur- och naturbesöksplatser i Fröjel. Informationstavlor,
stättor och röjning av områden. Uppdatera informationen på hemsidan.



Skolgårdsbiblioteket. Utveckla det öppna och obemannat ”biblioteket” där alla kan
låna, lämna eller ta böcker när man vill.



Folkbildningsaktiviteter. Arrangera studiecirklar, föredrag och filmvisning i aktuella
ämnesområden.



Skolgården. Marknadsföra hembygdsgårdens lokaler som lämpliga för möten, fester,
familjesammankomster och kulturarrangemang. Lyfta fram Bottarvekällaren som en
spännande lokal för aktiviteter och möjligheten att hyra den mobila badtunna.



Kommunikation/information. Ha en levande hemsida och Facebooksida där
medlemmar och andra intresserade kan få aktuell information om föreningen, men
också lära sig mer och Fröjels natur- och kultur. Informera medlemmarna om vad som
händer i socknen genom att ge ut Fröjelbladet.

BUDGET 2020
Inkomster
Fester och arrangemang
Uthyrning Skolgården
Uthyrning lägenhet
Arrende Gustavs
Uthyrning badtunna, bord, stolar mm
Medlemsavgifter
Kommunala bidrag
Övriga bidrag
Summa intäkter
Utgifter
Underhåll av ”Besökplatser i Fröjel”
Administration, porto, data mm
Skolgården drift och el
Skolgården underhåll
Fester och arrangemang
Medlemsavgifter SHF
Försäkringar
Ränta, bank
Diverse
Summa utgifter

18 000
20 000
20 000
15 000
2 000
25 000
30 000
10 000
140 000 kr
23 000
7 000
27 000
34 000
15 000
9 000
10 000
5 000
10 000
140 000 kr

Med denna verksamhetsberättelse vill styrelsen för Fröjel hembygdsförening tacka
samtliga medlemmar och alla som under året stött föreningens verksamhet.
Fröjel den 15:e mars 2020
………………….
Jerker Enekvist

……………………
Lisbeth Jakobsson

……………………….
Lina Fröjelid

………………….
Tage Göthberg

……………………….
Görel Almgren

…………………….
Gunilla Thorsell Lönn

…………………………….
Lars-Åke ”Ucca” Johansson

