Verksamhetsberättelse för Föreningen Rävlanda
Föreningsgård 2019
Föreningen Rävlanda Föreningsgård har under året haft 278 medlemmar. Föreningen har haft
8 ordinarie styrelsemöten samt ett extra styrelsemöte den 26 februari. Föreningen har också
haft 1 årsmöte med efterföljande konstituerande möte.
Föreningsgården har under året haft 333 uthyrningar. Dessutom har fasta hyresgäster under
året hyrt följande lokaler: 3 vävlokaler, 2 förråd och ett rum för uthyrning till Rävlanda
trädgård.
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
Sofie Skoog
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 sista
fredagen i varje månad. Rävlanda Dansgille dansar som tidigare år gillesdanser/folkdanser på
söndag kväll. Samhällsföreningen har haft sina möten i Rävlanda Föreningsgård. PRO har
haft sina medlemsmöten och styrelsemöten. Genom Studieförbundet Vuxenskolan har två
olika vävgrupperingar sina respektive rum i nedervåningen med möjlighet till att väva när
man önskar och vill oavsett dag och tid på dygnet. Ett rum hyrs privat som vävlokal.
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Möbelomklädselkurs genom Studieförbundet Vuxenskolan har bedrivits under året 2019 en
kväll, i veckan onsdag kväll. På måndagsförmiddagarna har sittgympan haft sina
gymnastiktillfällen i nedervåningen. Rävlanda trädgård hyr ett rum i nedervåningen. I övrigt
har andra föreningar till exempel Rävlanda Samhällsförening förutom styrelsemöten haft
möteskvällar.
Uthyrningar under helgdagar har varit till 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 för föreningens styrelse.
En samanställning av vad föreningsgårdens medarbetare har arbetat med under
verksamhetsåret 2019:
Monica Andreasson ordnar med service av värmepannan via Johansson & Gunwerth i januari
2019.
Brandskyltar samt brandfiltar sätts upp av Kjell-Åke Mårtensson och Monica Andreasson.
Ett extra styrelsemöte sker 26 februari eftersom inköp av en dator till kassören Monica
Andreasson behövs vars privata dator har kraschat. Styrelsen beslutade köpa in en ny dator
den 26 februari. Vid en eventuell avgång från kassörsposten kommer Monica Andreasson att
erbjudas köpa loss datorn för aktuellt värde vid avgångstillfället. Lasse Söderberg bistår med
installationen av den nya datorn.
Sofie Skoog blir ny styrelsemedlem och får den vakanta platsen som suppleant.
Petronella Wahlbäck är en oerhört duktig förhandlare med Vattenfall kring ett nytt elevtal för
Rävlanda Föreningsgård.
Vi köper in skohyllor till nedervåningens lilla ingång som Rävlanda Trädgård har behov av.
Vi får två soffor och ett bord skänkta till föreningsgården. De gamla har gjort sitt och
förpassas till Råssa av Lasse Söderberg.
Den 9 maj har vi Marie Westergård, ny enhetschef för föreningsservice i Härryda kommun
samt Kajsa Angervall och Christer Andersson från Härryda kommun hos oss. Vi vill diskutera
frågan om Rävlanda föreningsgårds fasad och fönster samt även andra punkter kring
underhåll. Svaret vi får från Härryda kommun gör oss djupt besvikna och vi ser att vi får svårt
att klara av reparationerna och ommålning av huset utomhus.
Holger Karlsson kommer med ett utmärkt förslag vilket innebär att han och Gull-Britt
Antonsson-Söderberg skall besöka ”politiker på plats.” Det är kommunalfullmäktiges
ordförande och vice ordförande som finns på plats för att svara på frågor i Landvetter
kulturhus, glaskuben den 13 juni. Sagt och gjort Holger och Gull-Britt besöker Landvetter
kulturhus och beskriver, verksamheten på Rävlanda föreningsgård samt vilka uthyrningar vi
har samt fastighetens stora behov av underhåll utomhus. Mötet med politikerna känns positivt.
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Undertecknad har flera telefonsamtal med Marie Westergård både via mejl och telefon under
maj månad.
17 juni ringde Marie Westergård till Gull-Britt Antonsson-Söderberg och berättade att
Härryda kommun målar om Rävlanda föreningsgård vilket skall ske under hösten 2019.
Härryda kommun ombesörjer också den 28 maj, på ett bra sätt, byte av trappstegen, på
framsidan av föreningsgården, som har vittrat sönder.
Nya bänkskivor kommer på plats i köket på första våningen den 29 maj. Holger Karlsson har
varit en av initiativtagarna tillsammans med Dieter Schäfer till detta projekt och det blir så
bra.
Rävlanda föreningsgård deltar som vanligt på 6 juni firandet på Hembygdsgården i Rävlanda
vilket är sjätte året i rad och 4:e året med Hembygdsgården som plats. Representanter för
Rävlanda Föreningsgård är Lena Karlsson och Gull-Britt A-Söderberg. Birgitta Bengtsson
finns också på plats och Holger Karlson finns på plats men för dagen i en fiskeförening.
Gardinerna på hela övre planet och ridå tvättas på Björkelid i juni månad. Många gardiner att
stryka men det går att genomföra och blir klart i början på juli månad.
Dieter Schäfer ordnar som tidigare år med gräsklippningen under sommaren 2019.
I slutet på juni månad kommer undertecknad till föreningsgården och hör ett konstigt och
öronbedövande ljud från cirkulationspumpen, det visade sig att den hade gått sönder. Härryda
kommun lovar att byta ut den och beställer en ny efter många telefonsamtal och turer med
kontakter på Härryda kommun. Tyvärr drar det ut på tiden och först den 6 september fick vi
en ny cirkulationspump. Vi får låna värmefläktar från Härryda kommun under tiden.
Likaså behöver ett reglage på värmepumpen bytas ut. Vilket sker i oktober månad.
Ljudanläggningen fungerade inte efter ett rejält åskväder. Kontakt togs med KETAB i
Bollebygd, som fick byta ut en komponent som Lasse Söderberg hade kommit fram till, när
han var där och felsökte innan kontakt togs med KETAB.
Dvd:n slutade också att fungera och Svante fick komma igen. Lasse Söderberg var med och
övervakade arbetet med Dvd: n. Detta avhjälptes med att ändra en inställning.
24 september kom ställningarna på plats runt Rävlanda föreningsgård. Målaren Fredrik
Jansson ansvarig för målnings och reparationsarbetet med fasaden fick en nykel till
Föreningsgården och fick låna utrymmen för sitt material i nedervåningens förråd.
I början av november var arbetet slutfört med målning och byte av fasaden mot Sätilavägen.
Byte till fyra nya fönster på framsidan mot Sätilavägen och foder/karmar var det som kvarstod
och 13 december var dessa fönster och foder på plats. Byte av trasiga fönster och putsning av
fönstren ingick också i överenskommelsen från Härryda kommun. I övrigt städade
målningsföretaget efter sig på utsidan.
Vi köper nya kastruller då de gamla har försvunnit. Den här gången graverar Lasse Söderberg
in Rävlanda föreningsgård på kastrullerna så blir de inte så stöldbegärliga.
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Vi råkar ut för nätbrott i augusti på vår info@ravlandaforeningsgard.se som innebar att vi
skulle skicka 2,000 EUR på en adress inom 48 timmar. Gjorde ett försök att polisanmäla men
hamnade på 20 plats i telefonkön till polisen. Nya utpressningsmejl kom 9 september men
därefter har det varit lugnt.
En ny mikrovågsugn köps in till nedervåningen den 6 september då den gamla visade sig ha
blixtrat för användaren.
Den 24 september står plötsligt en gammal, blå och ful arbetsbod tillhörande Vattenfall på
plats på parkeringen på Rävlanda Föreningsgård. Lite detektivarbete fick ske innan en kontakt
togs med Vattenfall och dess chef, den gamla blå boden fick stå kvar eftersom den bara skulle
stå en månad men behövde förpassas längre in i skogen. Tyvärr står boden 2020 fortfarande
kvar.
Vi har tillsammans i styrelsen en städdag i april och en i november 2019.
Sofie Skoog har därefter med sin familj städat av alla stolar i stolsförrådet.
Angående våra Hjärtstartare en på övre plan och en på nedre plan. Den på nedre plan har
krånglat med sin programuppdatering att checka in. Apparaten fungerar som den ska i sin
helhet men programuppdateringen krånglar en del och Petronella Wahlbäck har lagt mycket
av sin tid åt att kontakta säljaren.
En tidigare styrelsemedlem Per-Axel Axelsson avled 91 år gammal. Vi skickade en summa
från Föreningsgården till Läkare utan gränser för att hedra hans minne.
I november fyller Knud Mortensen i de stora hålen på gården med grus som vi köper av
Rävlanda åkeri.
Monica Wennergren vill avsluta sitt arbete i föreningen på grund av privata skäl. Vi tackar
Monica W för hennes arbete i föreningen Rävlanda föreningsgård.
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 en rapport över funktionärernas ideella timmar. Vid varje styrelsemöte antecknar
kassören de antal timmar som funktionärerna/styrelsen lägger ner på arbete i föreningens
tjänst. Under verksamhetsåret 2019 har styrelsen lagt ner 705 ideella timmar sammanlagt på
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.
Styrelsen och dess ledamöter är oerhört 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 2020-02-20 Styrelsen för Rävlanda föreningsgård.
Genom Gull-Britt Antonsson-Söderberg.
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