












































































UTKAST 

 

RÖDÖNS HEMBYGDSFÖRENING  VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Rödöns Hembygdsförenings verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2017/2018 

Styrelsen för Rödöns Hembygdsförening får härmed avge följande berättelse över 

verksamheten 2017/2018. 

Årsmöte hölls den 14 mars 2017 i Backens Bystuga. 14 medlemmar deltog i mötet. Efter 

årsmötesförhandlingarna berättade Jan-Olov Jonsson om pågående dokumentationsarbeten. 

Dokumentationen av socknens gamla vägar presenterades med många illustrationer. 

Konstituerande styrelsemöte hölls den 10 april. 

Styrelsen har under verksamhetsåret utgjorts av Karin Ericson; ordförande, Carina Grahn 

Hellberg; vice ordförande, Lennart Ericson; kassör, Leif Tjernström; sekreterare, Isabell 

Olsson; barn- och ungdomsombud samt Inga Carlqvist, Jan-Olov Jonsson, Sigrid Grenholm 

och Åke Lindström. 

Doris Jonasson och Siw Magnusson har varit ersättare i styrelsen. 

Revisorer har varit Olle Arnsten och Nils Johnson med Jonas Arnsten som ersättare. 

Arbetsutskottet har utgjorts av Karin Ericson, Lennart Ericson och Leif Tjernström. 

Sigrid Grenholm, Jan-Olov Jonsson och Carina Grahn Hellberg har utgjort programkommitté. 

Hela styrelsen har haft ansvar för föreningens ägodelar, men huvudansvaret har åvilat 

Jan-Olov Jonsson, Lennart Ericson och Leif Tjernström. 

Hela styrelsen har också varit ansvarig för föreningens vårdobjekt. Lennart Ericson och 

Åke Lindström har dock haft huvudansvaret. 

Sigrid Grenholm och Eva Eklund har varit föreningens textilombud. 

Byombud har varit Ingrid Olofsson, Kristina Eriksson, Märit Jönsson, Siw Magnusson,  

Evy Hallström, Rut Rundgren, Britt Gärdén, Birgitta Svanholm, Märta Gunnarsson,  

Märit Lundberg, Yvonne Stafverfäldt och Sigrid Grenholm. 

Valberedningen har utgjorts av Märit Lundberg (sammankallande) och Anders Ericson. 

Föreningen hade vid årsskiftet 107 medlemmar/adresser. 

Årsavgiften har varit 100 kronor per medlem/adress. 

Styrelsen har under verksamhetsaåret hållit åtta protokollförda sammanträden. 

Carina Grahn Hellberg och Leif Tjernström deltog i Heimbygdas Rådslag den 17 mars. 

Karin Ericson, Lennart Ericson och Leif Tjernström representerade föreningen vid Heim-

bygdas årsmöte den 18 mars. Leif deltog också i Heimbygdas ordförandekonferens på 

Halåsen den 14 oktober. 



Hembygdsföreningen har under verksamhetsåret arrangerat och varit medarrangör vid ett 

antal aktiviteter: 

Gökotta vid Tibrandshögen den 25 maj. 

Midsommarfirande med stort antal deltagare vid Rödöns Bygdegård den 23 juni. 

Besök på Skansen Klintaberg  vid Valsjöbyn den 8 juli. 

Friluftsgudstjänst vid  S:t Olovs källa den 13 augusti. 

Kulturvandring i Hägra – Fanbyn den 30 augusti. 

Rödöns kyrkas 90-årsfirande den 17 september. 

Visning av filmen ”Beredskapsårens Hjältinnor”  i Backens Bystuga den 10 oktober. 

Välbesökt allhelgonamarknad vid kyrkstallarna den 4 november. 

”Träffa tomten i kyrkstallarna” den 10 december. 

”Arkiv på vift” i Rödöns Bygdegård den 18 januari 2018 

Traditionsenlig fettisdag på Rödöns Bygdegård den 13 februari. 

Aktiviteterna samlade uppskattningsvis fler än 2000 besökare. 

Studiecirkeln om beredskapstiden och hur den påverkade livet i hembygden har fortsatt under 

året. 

Föreningen har deltagit i Heimbygdas samverkansprojekt mellan hembygdsföreningarna i 

kommunen och även i kommunens samverkansprojekt mellan alla föreningar i kommunen 

samt också i Heimbygdas barn- och ungdomsprojekt. 

Under sommaren har ommålningen av kyrkstallarna slutförts. Löpande underhåll har gjorts på 

övriga vårdobjekt, bl.a. har områdena kring Trefaldighetskällan och S:t Olovs källa städats 

och skyltar uppsatts vid Pilgrimsleden. 

Dokumentationsarbetet har resulterat i ett antal skrifter bl.a. om byggmästaren Olof Nygren 

från Vike, som ansvarade för bygget av Kiruna kyrka, och om Gustaf Asp från Dvärsätt - 

-”Eremiten i arktis”. Jan-Olov Jonsson har också gjort en sammanställning av fakta om 

byarna Krokom, Hissmon och Hissmoböle. Föreningens fotoarkiv utökas successivt. 

Som gåvor har föreningen under året mottagit skrifter, fotografier samt pengar till minnes-

fonden. 

Styrelsen vill framföra sitt och föreningens tack till alla dem, inom och utom föreningen, som 

på olika sätt hjälpt till att möjliggöra den verksamhet som förevarit. 

 

 

Karin Ericson Carina Grahn Hellberg  Lennart Ericson 

 

Sigrid Grenholm Jan-Olov Jonsson  Inga Carlqvist 

 

Åke Lindström Isabell Olsson  Leif Tjernström 

 







 

RÖDÖNS HEMBYGDSFÖRENING  VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

 

Rödöns Hembygdsförenings verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019/2020 . 

 

Styrelsen för Rödöns Hembygdsförening får härmed avge följande berättelse över 

verksamheten 2019/2020. 

Årsmöte hölls den 21 Februari 2019 i Strandsalen i Krokoms kyrka. 29 medlemmar deltog i 

mötet. Före årsmötesförhandlingarna informerade Håkan Larsson om skillnader mellan norsk 

och svensk glesbygdspolitik. Konstituerande styrelsemöte hölls den 14 Mars. 

Extra årsmöte hölls den 26 September för godkännande av ändring av föreningens stadgar.               

Mötet godkände ändringarna. För att ändra stadgarna krävs godkännande av ändringen vid två på 

varandra följande medlemsmöten varav minst ett årsmöte. Eftersom årsmötet den 21 Februari 

godkände ändringarna är dessa nu införda i stadgarna. Före det extra årsmötet hölls parentation 

för att hedra föreningens nyligen bortgångne ordförande Karl-Erik Jonasson. 

Styrelsen har under verksamhetsåret utgjorts av Karl-Erik Jonasson, ordförande  fram till hans 

bortgång den 25 September, Carina Grahn Hellberg; vice ordförande, Lennart Ericson; kassör, 

Leif Tjernström; sekreterare samt Isabell Olsson, Sigrid Grenholm, Jan-Olov Jonsson,  

Inga Carlqvist och Mats Thorén. 

Siw Magnusson och Doris Jonasson har varit ersättare i styrelsen. 

Sigrid Grenholm och Eva Eklund har varit föreningens textilombud. 

Isabell Olsson och Margareta Hansen har varit barn- och ungdomsombud. 

Revisorer har varit Olle Arnsten och Nils Johnsson med Jonas Arnsten som ersättare.  

Arbetsutskottet har utgjorts av Karl-Erik Jonasson, Lennart Ericson och Leif Tjernström. 

Sigrid Grenholm, Jan-Olov Jonsson och Carina Grahn Hellberg har utgjort programkommitté. 

Hela styrelsen har haft ansvar för föreningens ägodelar men huvudansvaret har åvilat 

Jan-Olov Jonsson, Lennart Ericson och Mats Thorén. 

Hela styrelsen har också ansvarat för föreningens vårdobjekt men huvudansvaret har legat på 

Lennart Ericson och Mats Thorén. 

Byombud har varit Ingrid Olofsson, Kristina Eriksson, Märta Gunnarsson, Märit Lundberg,  

Yvonne Stafverfeldt, Sigrid Grenholm, Märit Jönsson, Siw Magnusson, Evy Hallström,  

Britt Gärdén, Rut Rundgren och Hilkka Lööv. 

Valberedningen har utgjorts av Märit Lundberg (sammankallande) och Anders Ericson. 

Föreningen hade vid årsskiftet 114  medlemmar/adresser. Årsavgiften har varit 100 kronor per 

medlem/adress. 

Styrelsen har under året hållit tio protokollförda sammanträden. 

 



Föreningen har varit värd för Heimbygdas höstkonferens samt även representerad vid 

Heimbygdas och Föreningsarkivets årsmöten. Föreningen har också deltagit i Heimbygdas 

samverkansträffar för hembygdsföreningarna och kommunens samverkansträffar för alla 

föreningar i kommunen. 

Hembygdsföreningen har under verksamhetsåret arrangerat och varit medarrangör vid ett antal 

aktiviteter: 

 5/3   Fettisdag med bruna bönor, semlor och visning av film om forböndernas färd till Röros. 

24/3  Våffeldag med visning av filmen ”Dunderklumpen”. 

28/3  Föredrag och konstutställning om affärsmannen och konstnären Magnus Larsson. 

11/4  Föredrag om textilkonstnären Alexander Berger. 

30/5  Gökotta vid Tibrandshögen. 

21/6  Midsommarfirande vid Rödöns Bygdegård. 

28/8  Byvandring på Högen, Dvärsätt. 

  6/9  Käpphästhoppning för barn och ungdom med 39 deltagande ekipage. 

26/9  Föredrag om Rödöns kyrkogård och gravinventeringen samt information om föreningens 

         arkiv. 

7/10  Deltagande i kommunens kulturvecka med temat ”klimatsmarta familjer”. 

2/11  Traditionell allhelgonamarknad vid kyrkstallarna. 

14/11 Föreläsning ”Ny syn på gamla spår”. 

8/12   ”Träffa tomten i stallet” i kyrkstallarna. 

Totalt deltog 2.500 – 3.000 besökare i aktiviteterna. Alla evenemang presenterades på Facebook 

och på föreningens hemsida samt medelst annonsering och affischering. 

Föreningen har låtit tillverka sju nya marknadsbodar och sålt de gamla, monteringskrävande 

bodarna. 

Löpande tillsyn och underhåll av föreningens vård- och ansvarsobjekt har skett under sommaren. 

Bl.a. har kyrkstallarna färdigmålats, dörren och taket på dasset reparerats samt skyltningen och 

framkomligheten längs  St Olovsleden setts över. 

Dokumentationsarbetet, framför allt utfört av Jan-Olov Jonsson, har bl.a. rört Hissmofors, Rödö- 

gården, Frimärksklubben, Siljetjärnen, Rödöns kyrkogård och Årad Hedins skriverier. 

Som gåvor har föreningen under året mottagit skrifter samt pengar till minnesfonden. 

Styrelsen vill framföra sitt och föreningens tack till alla dem, inom och utom föreningen, som på 

olika sätt hjälpt till att möjliggöra den verksamhet som förevarit. 

 

 

Carina Grahn Hellberg         Lennart Ericson         Sigrid Grenholm 

 

Jan-Olov Jonsson        Inga Carlqvist         Isabell Olsson  

 

Mats Thorén          Leif Tjernström        






