Verksamhetsberättelse för Föreningen Rävlanda
Föreningsgård 2017
Föreningen Rävlanda Föreningsgård har under året haft 286 medlemmar. Föreningen har haft
9 ordinarie styrelsemöten. Föreningen har också haft 1 årsmöte med efterföljande
konstituerande möte.
Föreningsgården har under året haft 354 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
Marie Frejros

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

Styrelsesuppleanter har varit:
Holger Karlsson
Gun Eliasson
Lena Carlsson
Birgitta Bengtsson
Revisorer har varit:
Ulla Jönsson
Eva Rydén
Revisorssuppleanter har varit:
Göran Sjöberg
Ann Sjöberg
Valberedningen har utgjorts av:
Vakant
Vakant
Vakant

Rävlanda Föreningsgård har som alltid haft uthyrningar av återkommande inslag, såsom
linedancekurs på måndagskvällar genom Studieförbundet Vuxenskolan och curling genom
PRO på tisdagar och fredagar. Bridgespel på onsdagskvällar som Holger Karlsson håller i och
filmklubb en gång i månaden på fredag kväll genom 21 Century FOX. Ove Svensson,
Rävlanda auktion, har dock avslutat i augusti 2017 sin auktion hos oss på Rävlanda
Föreningsgård. Rävlanda Dansgille dansar gillesdanser/folkdanser varje söndag kväll.
Samhällsföreningen har haft sina styrelsemöten. PRO har haft sina medlemsmöten och
styrelsemöten. I nedervåningen har de tre olika vävgrupperingarna sin verksamhet genom
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Studieförbundet Vuxenskolan och möjlighet till att väva när man önskar och vill oavsett dag
och tid på dygnet.
Möbelomklädselkurs genom Studieförbundet Vuxenskolan har bedrivits fyra dagar i veckan,
tisdag förmiddag, onsdag förmiddag, onsdag kväll samt torsdag förmiddag. Sittgympan har
haft sin gymnastik på måndagsförmiddagar i nedervåningen. Övriga som har hyrt för olika
styrelsemöten är olika föreningar och verksamheter i och kring Rävlanda.
Uthyrningar under helgdagar har varit bröllop, födelsedagskalas. Samt medeltidsföreningar
som haft övernattningar och en scoutgrupp från Landvetter som också har 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 2017:
Christer Andersson på yttre verksamheten Härryda kommun ordnade med att sly rensades
bort runt Föreningsgården.
Trappan till stora ingången hade söndriga steg som lagades av Härryda kommun. Tak sattes
upp över trätrappan på höger sida som leder in till stora salen. En bräda i ledstångens till
trappan fixades också som var sönder. Vi behövde ett bättre grindlås till grinden vid
lastbryggan som också ordnades med.
Vi ändrar fakturaavgiften till 40kr/pappersfaktura eftersom den tidigare har varit oskäligt hög.
En ny laserskrivare köps in eftersom den gamla har gått sönder.
Petronella W gör ny layout och text till våra medlemsavgiftavier. Kontorsservice på Härryda
kommun hjälper till med att trycka. Petronella W har även köpt in och iordningställt nya
pärmar och register för förvaring av dokument på föreningens kontor. Petronella W ordnar
även med ny prislista och uppdaterar vår hemsida likaså sätts det upp plastade regler på
anslagstavlorna i huset samt HLR planscher som sätts upp på båda plan.
Knud M ordnar så att vi kan köpa in några lass med grus till gårdsplanen eftersom det är lerigt
på vissa ställen och gropar på andra genom Rävlanda Åkeri.
Knud M ordnar med pianostämmare till vårt piano eftersom det har efterfrågats.
Monica A köper in ny kapphängare/hatthylla samt skohylla och sittbänk till nedervåningens
entré. Holger K och Dieter S ordnar med uppsättning.
Rådet för idéburna organisationer var på föreningsgården den 6 april 2017.
Monica A och Gull-Britt A-S var på Bygdegårdarnas distriktsstämma, Gestads gård i
Brålanda den 9 april 2017.
Härryda städservice storstädar foajé och toaletter på övervåningen under vecka 25.
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Gull-Britt A-S köper in kompletterande bestick och porslin till köket på undervåningen.
Birgitta B och Gull-Britt A-S deltar i 6 juni firande 2017 på Hembygdsföreningen med ett
bord.
Träskyltarna på huset fräschas upp med hjälp av en boende på motivationsboendet som Knud
M har kontaktat. Resultatet blev över förväntan.
Dieter S ser som vanligt över alla bord både på övervåningen och undervåningen.
Ljudanläggningen krånglar och KETAB behöver återkomma flera gånger för reparationer. En
uppdatering av den gamla DVD-spelaren har skett vilket har gjort att den nu fungerar igen.
Likaså fick vi köpa in en ny panellist eftersom det uppstod ett glapp. Omändring i ljudskåpet
sker så att hyresman inte har tillgång till övre skåpet. En säkerhetsfunktion är införskaffad
såsom en kabel till en lös kontakt som sitter på skåpväggen och på scenen. Där kopplar man
in sin HDMI kontakt i stället för på den svarta panellisten. Lars S deltar och lär sig hur vi ska
presentera anläggningen för hyresintresserade.
IP-Only vill ha ett upplag på vår baksida av gården. Som tyvärr blir större och större ju längre
tid som går.
Skåpluckor till köket i nedervåningen monteras ner av Holger K och Dieter S och sätts på
plats efter utförd sprutlackering.
Sandareds golv lägger in en ny golvmatta i köket på övervåningen under sommaren.
Gull-Britt A-S ordnar med tvätt av gardiner och draperi på Björkelid och det sker i juli månad.
Holger K och Dieter S har via Björlanda Elektriska ordnat med utebelysningen så att det nu
finns riktig och bra belysning utomhus.
IP-Only har försökt att dra in fiber i föreningsgården. Tyvärr misslyckades det och det hade
kunnat bli ödesdigert eftersom man nästan borrade i ventilationsanläggningen.
Hängrännor och stuprörstillbehör såsom utkastare har Holger K och Dieter S ordnat med.
Två huvudnycklar som går till Föreningsgårdens övre och nedre våningsplan samt
pannrum/ventilationsrum lämnas till Härryda kommun.
Vi undersöker under året 2017 möjligheten att köpa in två hjärtstartare en på varje
våningsplan.
Vi beslutar att bjuda in Maria Lind och Anette Hansen från fritidskontoret i Härryda kommun
under 2018.
I november 2017 har vi fått två personer till vår valberedning och styrelsen delegerar Inger
Otterholm och Johanna Marten att agera valberedning inför årsmötet torsdagen den 22
februari 2018.
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Rävlanda Föreningsgård är ansluten till Bygdegårdarnas Riksförbund, som är partipolitiskt
och religiöst obundet. Bygdegårdarnas Riksförbund är 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.
Under verksamhetsåret 2017 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 2017-02-22
Styrelsen för Rävlanda Föreningsgård.
Genom Gull-Britt Antonsson-Söderberg.
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