2021-02-25

Till medlemmarna i Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör, angående årsmötet 2021
Som ni noterat har styrelsen i föreningen kallat till årsmötet 2021 att hållas per capsulam vilket
innebär att medlemmarna tar del av möteshandlingarna och fattar mötesbesluten genom att skicka in
ett svarsformulär via email eller per post. Anledningen är de mötesrestriktioner som gäller för
minskad smittspridning under rådande pandemi. Denna ordning har givit upphov till ett par inkomna
kommentarer och frågor om varför vi inte utnyttjar någon av de videoplattformar som finns
tillgängliga. Det har framförts att användande av dessa förekommer i många liknande sammanhang
och erbjuder att förhandlingarna genomförs transparant i realtid med möjligheter till dialog, frågor och
svar.
Flera av styrelsens ledamöter och säkerligen ett betydande antal av föreningens medlemmar använder
sig av dessa verktyg mer eller mindre dagligen och är väl förtrogna med möjligheterna de erbjuder.
Dock har styrelsen i sina övervägande kommit fram till att om föreningens samtliga c:a 510
medlemmar skall erbjudas att delta i årsmötet på lika villkor, måste vi ta hänsyn till att en inte
obetydlig grupp bland medlemmarna inte har internet och/eller tillräcklig datorvana att tillgodogöra
sig ett videomöte. Föreningen är öppen för alla att som medlemmar delta i stort och i smått utan att
internetuppkoppling krävs. Samtidigt har styrelsen tagit stöd i att det i liknande föreningar
framgångsrikt genomförts årsmöten per capsulam.
För att det valda formatet för detta årsmöte skall vara giltigt, har kallelse samt information om hur
man kan ta del av övriga möteshandlingar samt delta i mötet skickats ut per post till de medlemmar
som inte har låtit registrera e-mailadress hos föreningen. Övriga har per e-mail till den adress som
uppgivits till föreningen fått tillgång till handlingarna via instruktioner kring hur man kan delta i
mötet. Ett svarsformulär har utformats för röstning i de olika frågorna. Ett presidium med ordförande,
sekreterare och justeringspersoner som utsetts av valberedningen kommer att hantera dagordningen
och säkerställa att mötet fattar beslut enligt de inkomna medlemsrösterna. En av föreningens
revisorer, Peter Sjöblom, kommer att närvara och övervaka processen. Förutom att det justerade
årsmötesprotokollet kommer att föras upp på föreningens hemsida kommer samtliga handlingar jämte
protokoll att arkiveras. För den medlem som deltagit i mötet med ett inlämnat svarsformulär kommer
samtliga handlingar att vara tillgängliga för besiktning genom att kontakta föreningens sekreterare.
Med detta anser vi i styrelsen för Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör att 2021 års årsmöte
kommer att kunna avhandlas på ett korrekt och giltigt sätt och kunna läggas till handlingarna med
samma legitimitet som föreningens samtliga hittillsvarande årsmöten.
Välkomna till årsmötet 2021!

1

1(2)

Svarsblankett till Bgf Societetshuset Källörs årsmöte 2021
Medlemmens svar till årsmötet i enlighet med dagordningen för årsmötet
Svar avges genom ett X i ett av svarsalternativen Ja alternativt Nej
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24

Årsmötets öppnande
Godkännande av mötesordförande enl. valberedningens förslag
Godkännande av mötessekreterare enl. valberedningens förslag
Godkännande av röstlängd enl. inkomna svarsformulär kontrollerade mot
medlemsmatrikel
Godkännande av dagordning enligt inkomna svarsformulär
Godkännande av två justeringsmän enl. valberedningens förslag
Godkännande av årsmötets kallelse
Godkännande av styrelsens verksamhetsberättelse
Revisorernas berättelse
Godkännande av resultat- och balansräkning
Godkännande av ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Godkännande av resultatdisposition enl. den fastställda balansräkningen
Godkännande av budget och verksamhetsplan
Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer enl.
styrelsens förslag
Val av ordförande i föreningen enl. valberedningens förslag
Vid nej. Avger eget förslag:
Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter enl. valberedningen
Vid nej. Avger eget förslag:
Val av revisorer samt suppleant enl. valberedningens förslag
Vid nej. Avger eget förslag:
Val av ombud och suppleanter till bygdegårdsdistriktets stämma enl.
styrelsens förslag
Vid nej. Avger eget förslag
Val av ombud till övriga föreningar enl. styrelsens förslag
Vid nej. Avger eget förslag:
Val av valberedning enl. styrelsens förslag
Vid nej. Avger eget förslag:
Godkännande av styrelsens förslag till nästkommande års årsavgift
Behandling av inkomna förslag till årsmötet från styrelse eller medlemmar
inkomna senast 10 dagar före årsmötet
Vid årsmötet väckta frågor
Årsmötets avslutande

Bilaga Ja
1
--2
2
-------1
2
3
4
5
6+7
5
7
8+9
2

Nej
----

---

----

2
-------- ---

----

2
2
2
2
2
2

-------- ---------- --Forts sid 2

-------
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Till årsmötet väckt fråga enligt punkt 23
(Eller bifoga egen bilaga till svarsformuläret)
Väckta frågor kommer att sammanfattas i protokollet

……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Härmed avger jag mina svar till årsmötet i enlighet med mina X i svarsblanketten och
eventuella förslag och kommentarer på denna blankett eller i egen bilaga.

Datum:
Namn:

textas

Underskrift:

Underskriven svarsblankett skickas med post eller bifogas i scannat mail till föreningens
sekreterare:
Siv Landström, Södra Tullportsgatan 13, 742 32 Östhammar
eller mail:
siv.landstrom@telia.com
Senaste dagen för svar oss tillhanda är onsdagen den 10 mars 2021
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Dagordning vid årsmöte via mail/post 2021-03-14
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Årsmötets öppnande, bil 1
Val av mötesordförande, enl. valberedningens förslag, bil 2
Val av mötessekreterare, enl. valberedningens förslag, bil 2
Fastställande av röstlängd, enl. inkomna svarsformulär
Fastställande av dagordning, enl. inkomna svarsformulär, bil 1
Val av två justeringsledamöter att jämte ordföranden justera årsmötets protokoll, enl.
valberedningens förslag, bil 2
Godkännande av kallelse, enl. inkomna svarsformulär, bil 3
Redovisning och fastställande av styrelsens verksamhetsberättelse, bil 4
Revisorernas berättelse, bil 5
Frågan om fastställande av resultaträkning och balansräkning, enl. svarsformulär, bil 6 o 7
Frågan om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter, enl. svarsformulär, bil 5
Beslut med anledning av föreningens vinst eller förlust enl. den fastställda balansräkningen
och inkomna svarsformulär, bil 7
Redovisning och fastställande av budget och verksamhetsplan, enl. inkomna svarsformulär,
bil 8 o 9
Bestämmande av ersättning till styrelseledamöter och revisorer, enl. styrelsens förslag, bil 2
Val av ordförande i föreningen, enl. valberedningens förslag, bil 2
Val av övriga styrelseledamöter samt suppleanter, enl. valberedningens förslag, bil 2
Val av revisorer samt suppleant, enl. valberedningens förslag, bil 2
Val av ombud och suppleanter till bygdegårdsdistriktets stämma, enl. styrelsens förslag, bil 2
Val av ombud till övriga föreningar, enl. styrelsens förslag, bil 2
Val av valberedning, enl. styrelsens förslag, bil 2
Beslut om eventuella regler och belopp för nästkommande års årsavgift, enl. styrelsens
förslag, bil 2
Framställningar och förslag från styrelsen och från medlemmar som inkommit till styrelsen
senast 10 dagar före årsmötet.
Vid årsmötet väckta frågor
Årsmötets avslutande

Årsmöte 2021 för Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör
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Valberedningens förslag, mötesordförande m.m.
Mötesordförande
Mötessekreterare
Justerare
Justerare

Erik Walldén
Siv Landström
Christer Wingqvist
Margareta Wingqvist

Valberedningens förslag, ordförande, ledamöter, suppleanter
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Suppleant
Suppleant
Suppleant

Erik Walldén
Christer Wingqvist
Margareta Wingqvist
Siv Landström
Sven Jönsson
Linnéa Andersson McConnel
Hasse Ridderstolpe
Anna-Lena Lindgren Jorlin
Lars-Göran Nygren
Sabine Lind

År 2020
2020
2020-2021
2019-2020
2020-2021
2019-2020
2020-2021
2019-2020
2020
2019-2020
2020-2021

År 2021
2021

omval

2021-2022

omval

2021-2022

omval

2021-2022
2021-2022
2021-2022

omval
omval
omval

2020
2020
2020

2021
2021
2021

omval
omval
omval

Valberedningens förslag, revisorer och suppleant
Revisor
Revisor
Revisorsuppleant

Örjan Ersson
Peter Sjöblom
Olof Yng

Styrelsens förslag punkt 14, ersättning till styrelse, revisorer
Föreslås, som tidigare år, ingen ersättning

Styrelsens förslag punkterna 18 och 19, ombud och suppleanter
Föreslås, som tidigare år, att lämna frågan vidare till det konstituerande mötet

Styrelsens förslag punkt 20, valberedning
Valberedning sammankall.
Valberedning
Valberedning

Per Ingemarsson
Monica Wänéus
Torben Gille

2020
2020
2020

Styrelsens förslag punkt 21, nästkommande års årsavgift
Föreslås ingen höjning av årsavgiften

2021
2021
2021

omval
omval
omval

2021-02-17
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Kallelse till årsmöte i Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör per email eller post
Dag för årsmötet:
Söndagen den 14 mars 2021
Sista dag för svarsformuläret från medlemmar till årsmötet:
Onsdagen den 10 mars 2021
På grund av pandemin kommer årets årsmöte i Bygdegårdsföreningen
Societetshuset Källör ske per e-mail eller post. Fr.o.m. den 28 februari finns
årsmöteshandlingarna på hemsidan; www.kallor.se. Där kommer även ett
svarsformulär med möjlighet till röstning för medlemmarna att finnas.
Formuläret ska besvaras via e-mail, info@kallor.se senast onsdagen den 10
mars. Svarsformuläret går också att posta. Det ska då vara sekreteraren
tillhanda senast den 10 mars på adress: Siv Landström, Södra Tullportsgatan
13, 742 32 Östhammar. Eventuella motioner och framställningar ska enligt
stadgarna vara styrelsen tillhanda senast 10 dagar (den 4 mars) före årsmötet.
Skickas till sekreteraren enligt ovanstående adress eller info@kallor.se.
Årsmötet kommer att avhandlas med hjälp av medlemmarnas svarsformulär.
Styrelsens ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare kommer att
närvara. Förhandlingarna kommer att ledas av en av valberedningen föreslagen
årsmötesordförande, sekreterare samt 2 justeringspersoner.
Kallelsen skickas ut via e-mail till dem med e-mailadress och med post till dem
som inte angivit någon e-mailadress.
Den som inte har någon dator kan be någon om hjälp eller besöka ett lokalt bibliotek där det
finns en dator, t.ex. Östhammars bibliotek. Man måste boka en tid per telefon 0713-863 00,
öppet vardagar 13.00-17.00.
Välkommen att delta!
Styrelsen i Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör
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Verksamhetsplan för Bygdegårdsföreningen Societetshuset Källör år 2021
Framtidsengagemang p historisk gr nd
Vår vision
Att ett av östkustens största societetshus från badortsepoken åter skall bli en levande mötesplats som
med sin särprägel knyter samman Östhammars historia med framtidens möjligheter. Här kan
bemärkelsedagar firas och årsstämmor hållas, omväxlande med musiksoaréer och lokala
teaterföreställningar. Vi vill restaurera byggnaden till ett ursprungligt skick från förra seklets början då
den s.k. badortsepoken spred glans och berömmelse över Östhammar. Vi vill genom detta skapa ett
rum för alla, lika anspråkslöst och tillgängligt som karaktärsfullt och charmigt.
Vår plan
Under 2021 planerar föreningen att fortsätta sitt arbete genom 4 arbetsgrupper; Bygg-gruppen som
ansvarar för restaureringsarbetet, Kommittén för Nytta och Nöje som ansvarar för planering och
genomförandet av kommande evenemang, PR- och Kommunikationsgruppen som ansvarar för
information och annonsering kring föreningens verksamhet samt Parkgruppen som har bildats med en
vision om ett återskapande av parken till ett mer ursprungligt utseende. Man vill ha ett säkerställande
av dess långsiktiga skötsel, förvaltning och bevarande genom ett tillägg till föreningens
nyttjanderättsavtal. Föreningen bidrar på detta sätt till att staden och kommunen får ett attraktivt
besöksmål där byggnaden och parken är ett samlat koncept.
Föreningen fortsätter restaureringsarbetet som kommer att fokuseras på att under året färdigställa
glasverandan mot fjärden. Då lokalerna förutom glasverandan är satta i fullt funktionellt skick
kommer, så fort restriktionerna kring pandemin lättar, verksamheten åter att omfatta ett program rikligt
med evenemang både genom föreningens egen försorg och genom externa arrangemang.

Nytta och Nöjes verksamhetsplan 2021.
Förutom tillfällen när Källör bara håller med t.ex. fika. Planen kan komma att ändras.
Jan- Feb

Planering för året.

Mar

Årsmöte via mail eller post.
Konstrunda, lokala konstnärer/fotografer får ställa ut sina verk och
allmänheten får beskåda dessa genom fönstren.

Apr

Eventuell påsklovsaktivitet för barn.

Maj

Inget inplanerat ännu.
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Jun

Eventuell pubkväll

Jul

Spontana guidningar.

Aug

Månskenssoaré och/eller pubkväll.

Sep

Teater K föreställning.

Okt

Oktoberfest och/eller pubkväll.

Nov

LjusAfton.

Dec

Jul på Källör.

Bygg-gruppens verksamhetsplan 2021
Eget arbete:
När våren kommit planerar vi att göra slutmålningen av de paneldelar som monterades sent under
hösten 2020, varefter ställningen mot sjön kan demonteras. Eventuellt kan vi också göra vissa
kompletteringar i plan 2 innan vi demonterar, för att minimera det arbete som återstår högst upp och
som kommer att behöva göras med (dyr) hyrställning.
Verandans norra fasad (in mot staden) ska sedan åtgärdas på samma sätt som övriga delar.
Under hösten hoppas vi kunna färdigställa verandan invändigt.
Om tiden och uppställningen räcker till kan vi kanske också hinna börja byta fönster i plan 2 (inifrån).
Till 2022 planerar vi att hyra ställning för att kunna avsluta fasadrenoveringen högst upp runt tornen.
Entreprenörer/leverantörer:
El: Verandan ska förses med uttag i nya fasadväggen och lamputtag i taket. Fasta element ska
monteras i pentry och entrérum.

PR- och Kommunikationsgruppens aktiviteter under 2021

- Annonsering, utskrifter och affischering i samband med föreningens evenemang.
- Mailutskick till medlemmar
- Underhåll av föreningens websida
- Sammanställning av tidbok (årsvis)
Parkgruppens verksamhetsplan 2021
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Parkgruppen vill ha ett säkerställande av parkens långsiktiga skötsel, förvaltning och bevarande
genom ett tillägg till föreningens nyttjanderättsavtal. Föreningen bidrar på detta sätt till att staden och
kommunen får ett attraktivt besöksmål där byggnaden och parken är ett samlat koncept.
Utifrån den skelettplan för parken som gruppen har föreslagit styrelsen och den offert som tagits fram
för kompletteringar av träd kommer Parkgruppen under 2021 kontakta eventuella sponsorer för inköp
av träd och inleda samtal med kommunen.
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