Verksamhetsberättelse för Föreningen Rävlanda
Föreningsgård 2018
Föreningen Rävlanda Föreningsgård har under året haft 286 medlemmar. Föreningen har haft
8 ordinarie styrelsemöten. Föreningen har också haft 1 årsmöte med efterföljande
konstituerande möte.
Föreningsgården har under året haft 353 uthyrningar. Dessutom har fasta hyresgäster under
året hyrt följande lokaler: 3 vävlokaler, 2 förråd.
Styrelsen har under året bestått av:
Gull-Britt Antonsson Söderberg
Monica Andreasson
Petronella Wahlbäck
Monika Wennergren
Knud Mortensen
Dieter Schäfer
Lena Karlsson

Ordförande och bokare
Kassör/Ledamot
Ledamot/Sekreterare/Webmaster
Ledamot
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Styrelsesuppleanter har varit:
Holger Karlsson
Birgitta Bengtsson
Vakant
Vakant
Revisorer har varit:
Ulla Jönsson
Eva Rydén
Revisorssuppleanter har varit:
Göran Sjöberg
Ann Sjöberg
Valberedningen har utgjorts av:
Inger Otterholm
Johanna Martén
Vakant

Rävlanda Föreningsgård har haft uthyrningar såsom linedancekurs på måndagskvällar genom
Studieförbundet Vuxenskolan och curling genom PRO på tisdagar och fredagar. Holger
Karlsson håller i Bridgespel på onsdagskvällar. Filmklubb genom 21 Century FOX sker en
gång i månaden på fredag kväll. Rävlanda Dansgille dansar gillesdanser/folkdanser på söndag
kväll. Samhällsföreningen har haft sina möten i Rävlanda Föreningsgård. PRO har haft sina
medlemsmöten och styrelsemöten. Genom Studieförbundet Vuxenskolan har tre olika
vävgrupperingar sina respektive rum i nedervåningen med möjlighet till att väva när man
önskar och vill oavsett dag och tid på dygnet.
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Möbelomklädselkurs genom Studieförbundet Vuxenskolan har bedrivits fyra dagar i veckan,
tisdag förmiddag, onsdag förmiddag, onsdag kväll samt torsdag förmiddag fram till Ht-2018.
Därefter blev det endast en möbelomklädningskurs på onsdag kväll. På
måndagsförmiddagarna har sittgympan haft sina gymnastiktillfällen i nedervåningen. I övrigt
har andra föreningar hyrt foajén för olika styrelsemöten och sammankomster.
Uthyrningar under helgdagar har varit bröllop och födelsedagskalas. En medeltidsförening har
haft övernattningar och en scoutgrupp från Landvetter har också haft övernattningar på
föreningsgården.
Arbetet i styrelsen har som tidigare fortsatt med styrelsemöten sista torsdagen i varje månad
och flera på varandra återkommande städdagar inomhus och utomhus.
En samanställning av vad föreningsgårdens medarbetare har arbetat med under
verksamhetsåret 2018:
Den 22 mars sker ett möte med kommunrepresentanter, Anette Hansen enhetschef Fritid och
Christer Andersson driftsammordnare på Härryda kommun. Vi diskuterade tillsammans
vinterunderhållet av Foreningsgårdens gård samt ytterligare åtgärder som är i stort behov av
att åtgärdas både inomhus och utomhus.
Två hjärtstartare av market Lifepak CR2 Wi-Fi har köpts in och installerats. En på
övervåningen och en på undervåningen. Instruktioner for hjärtstartare har plastats in och satts
upp.
I September 2017 fick Rävlanda Föreningsgård en förfrågan av projektledare Hampus Steen
Oneoak Network AB om en etableringsplats på Rävlanda Föreningsgård. Överenskommelsen
som var muntlig handlade om en mindre gräsbevuxen plats på baksidan av Rävlanda
Föreningsgård. Etableringen påbörjades i oktober 2017 och skulle avslutas i februari 2018. I
slutet av oktober 2017 hade etableringsplatsen vuxit avsevärt och Gull-Britt skickade
filmbevis och bilder till Hampus Steen for att påtala att det inte var den överenskommelse
som vi gjort tillsammans. Han svarade i december 2017 med att man p.g.a. väderleken fått slå
igen de fortsatta schakten i området men att man tänker stanna kvar i området. Hampus Steen
svarade i februari 2018 att man letade efter en ny etableringsplats och att vår grusplan som nu
var sönderkörd av lastbilar och övriga fordon skulle bli återställd. Den 13 april nytt
meddelande till Hampus Steen som aldrig svarar. Den 24 maj återigen ett nytt meddelande till
Hampus Steen som inte svarar. Den 1 juni ett nytt meddelande till Hampus Steen som svarar
först 1 juli. IP- Onlys underleverantörer lämnar sitt uppdrag och eftersom man inte fått betalt
blev gården inte återställd. Den 4 juli gjorde Oneoak Network AB en företagsrekonstruktion
men sa att var gård skulle återställas samt att etableringen skulle upphöra första veckan i
augusti. Det framkom också att Härryda kommun hade tagit betalt av Oneoak Network AB
för att dessa fick ha sitt upplag på Rävlanda Föreningsgård. Rävlanda Föreningsgård var helt
ovetande om att en sådan överenskommelse hade gjorts. Allt medan Rävlanda Föreningsgård
fått sköta gårdens underhåll med de inkomster vi fått in av hyresgästerna. Först den 15
September 2018 var Oneoak Network AB borta från Rävlanda Föreningsgårds gård. Många
och omständiga kontakter genomfördes av både Petronella och Gull-Britt för att bli av med
etableringen av företaget på Rävlanda Föreningsgårds gård. Fortsättning följer dock kring den
betalning som Härryda kommun har fått in som hyreskostnad av Oneoak Network AB.
Möjligen sker det i form av en kompensation for snöröjning av Rävlanda Föreningsgårds
gård.
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Samhällsföreningen beslutar att ge Rävlanda Föreningsgård 10000kr. Pengar som var kvar av
de pengar man sökte via Leader för motionsslingan på Heden. Rävlanda Föreningsgård
tackade for gåvan.
Holger ordnade med fönsterputsning via en fönsterputsfirma. Detta utfördes i maj månad.
Härryda kommun gjorde i ordning en plats med inramning for sopkärlen vilket blev riktigt
bra.
Dataskyddslagen trädde i kraft 25 maj. Petronella tog reda på fakta och vi agerade genom att
sätta upp på anslagstavlan att vi för medlemsregister med namn och adress och antal år som
man betalat medlemsavgiften.
I juni hade vi en stor fluginvasion på grund av vädret och en uthyrning som varade i flera
dagar där man hade låtit mat stå framme i köket.
I juni hamnade stora avtagbara flak på Föreningsgårdens gård som kom från SKANSKA som
hade börjat med beläggningsarbete på Sätilavägen. Dock hade man inte tillfrågat oss i
Rävlanda Föreningsgård om det gick att lägga dessa flak på Föreningsgårdens gård. Dessutom
skulle ett stort bröllop äga rum. Det blev mycket kontakter med ansvariga på SKANSKA och
Härryda kommun, som hade lovat att det var möjligt att lägga dessa flak på Rävlanda
Föreningsgårds gård.
6 juni hade Rävlanda Föreningsgård ett bord med information på Nationaldagsfirandet på
Hembygdsgården där Gull-Britt och Lena deltog
En ny trådlös mikrofon köptes in då den gamla var trasig.
En checklista gjordes av Petronella för att hyresgästerna skulle pricka av alla städåtgärder
innan de lämnar lokalen.
Vårt modem slogs ut av åskan 28 augusti. Petronella ordnade med ett nytt.
Hängrännorna rensades av Holger och Dieter.
Ljudanläggningen har Lasse Söderberg ägnat sig åt lite då och då eftersom Hdmi- kablar har
gått sönder samt att det varit ett dåligt diskantljud i ett av högtalarparen p.g.a. ett defekt
slutsteg. Flera kontakter har tagits med KETAB som har varit på plats vid ett flertal tillfällen.
Monica såg till att Johansson & Gunwerth servade var värmepannan och då upptäcktes att en
ventil behövde bytas ut.
Rävlanda Föreningsgård är ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund, som är partipolitiskt
och religiöst obundet. Bygdegårdarnas Riksförbund ar en riksorganisation för landets
bygdegårdsföreningar och andra föreningar som driver en allmän samlingslokal. Årligen
lämnas rapport över funktionärernas ideella timmar. Varje styrelsemöte antecknar kassören de
antal timmar som funktionärerna/styrelsen lägger ner på arbete i föreningens tjänst. Under
årens lopp har det blivit åtskilliga timmar som styrelsen engagerat sig i Rävlanda
Föreningsgård.
t
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Under verksamhetsåret 2018 har styrelsen arbetat som tidigare år med reparationer, underhåll
och tillsyn. Styrelsen och dess ledamöter är viktiga och betydelsefulla för att Rävlanda
Föreningsgård ska kunna fortsätta att fungera som en plats som är till för möten,
kursverksamhet och sammankomster av många olika slag, nu och i framtiden. Ett stort Tack
till alla som ideellt medverkar till att det blir möjligt.
Rävlanda 2018-02-21
Styrelsen för Rävlanda Föreningsgård.
Genom Gull-Britt Antonsson-Söderberg.
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Bilaga till Verksamhetsberättelsen För Föreningen Rävlanda Föreningsgård 2018.
Under årsmötet torsdagen den 21 februari 2019 framkom synpunkter som skall tillföras
till verksamhetsberättelsen.




De antal timmar som medlemmarna i styrelsen för föreningen Rävlanda Föreningsgård lagt
på Rävlanda Föreningsgård och som redovisas för Bygdegårdarnas riksförbund varje månad.
Under verksamhetsåret 2018 lade styrelsens medlemmar 738 timmar på arbete i Rävlanda
Föreningsgård, vilket innefattar allt från regelbundna styrelsemöten varje månad till
bokningar, visningar, uthyrningar, samt städ och reparationsarbeten både i och utanför
lokalen. Kassören lägger dessutom mycket tid på bokföringen.
Rävlanda Samhällsförening har också, förutom styrelsemöten som omnämns i
verksamhetsberättelsen, haft möteskvällar.

Rävlanda 2019-02-24
Styrelsen för Rävlanda Föreningsgård
Genom Gull-Britt Antonsson-Söderberg
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