
Förslag till sammanslagning mellan Sevalla hembygdsförening och Sevalla
bygdegårdsförening

Vi har en lång och stark tradition av föreningsarbete i Sevalla. Dock har det ideella
föreningsarbetet har fått konkurrens av att vi jobbar allt mer och att vår fritid fylls av andra
aktiviteter då utbudet är ett helt annat än för till exempel 30 år sedan.
Det har fått konsekvensen att rekrytering av styrelseledamöter till två föreningar under ett antal
år varit en utmaning för den gemensamma valberedningen mellan föreningarna. Såväl
bygdegårdsföreningens verksamhet samt hembygdsföreningens verksamhet är viktigt för
bygden och för vår sammanhållning. Inte sällan jobbar vi tillsammans på olika arrangemang
men med olika roller som vid valborgsmässofirande, midsommarfirande, Sevalladagen och så
vidare.
Föreningarna har också olika ekonomiska förutsättningar beroende på historia.
Bygdegårdsföreningen har ett mer kostnadskrävande uppdrag som är helt beroende av att det
finns intäkter eller stöd från annat håll. Därför har hembygdsföreningen under nästan 20 år på
olika sätt lämnat bidrag till bygdegårdsföreningen.

I Tärna socken har man slagit ihop föreningarna. Kungsåra har behållit två föreningar men har
samma styrelser i bägge föreningarna. Badelunda har samma förening för hembygdsföreningen
som driften av hembygdsgården.
De sammanslagna föreningarna är medlem i såväl Hembygdsförbundet som Bygdegårdarnas
riksförbund för att åtnjuta stöd från bägge. Stadgarna har omarbetats för anpassas till
verksamheten.
I Tärna arbetar man genom olika arbetsgrupper. En som ansvarar för uthyrning och skötsel av
bygdegården, en arbetsgrupp som ansvarar för aktiviteter och så vidare. I arbetsgrupperna
ingick även medlemmar som inte var styrelseledamöter.

Ovanstående föreningar har bara goda erfarenheter och vi tycker nu att Sevalla bör ta detta
steg.

Vi föreslår därför årsmötet att besluta följande:

1. Sammanslagning av Sevalla bygdegårdsförening och Sevalla Hembygdsförening
2. Att anta föreslagna stadgar för den sammanslagna föreningen (bilaga)
3. Att kalla till nytt årsmöte den i augusti för att konfirmera punkt 1 och 2 vilket krävs för att

beslutet ska kunna verkställas. Detta kan endast ske under förutsättning att årsmötes
protokollen är justerade för årsmöte nummer ett.

4. Det nya namnet för föreningen är Sevalla hem- och bygdegårdsförening.

Styrelserna för Sevalla hembygdsförening och Sevalla bygdegårdsförening


