
Dagordning vid ordinarie årsmöte för föreningen Vår Bygd 1891. 
 
1. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 
2. Fastställande av röstlängd för mötet. 
3. Val av protokolljusterare och rösträknare. 
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. 
5. Fastställande av dagordning. 
6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. 

b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste 
verksamhetsåret. 

7. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret. 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. 
9. Fastställande av medlemsavgifter. 
10. Fastställande av verksamhetsplan och behandling av budget för det kommande 

verksamhetsåret. 
11. Val av ordförande i föreningen för en tid av 1 år. 
12. Val av övriga styrelseledamöter för en tid av 2 år, och växelvis så, att halva antalet 

ledamöter sitter kvar. 
13. Val av 2 revisorer samt 1 suppleant. 
14. Val av valberedning. Två st. med 1 suppleant 
15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 
16. Övriga frågor. 
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Föreningen Vår Bygd 1891

Ekonomiskrapport för år 2019
Tillgångar Skulder

Kassa 2 124 kr Kassa 1 413 kr

Bankkonto 86 165 kr Bankkonto 91 315 kr
Fasträntekonto 0 kr Fasträntekonto 0 kr

Årets början 92 728 kr

Årets resultat -4 439 kr

Summa tillgångar 88 289 kr Årets slut 88 289 kr

Resultaträkning

Intäkter Kostnader

Medlemsavgifter 4 855 kr Annonser 319 kr

Försäljning/års/höstmöte 2 288 kr Års/höstmöte 7 800 kr

Ränta 0 kr Årsavgifter/försäkring 2 368 kr

Bidrag 3 000 kr Fika/uppvaktning 1 807 kr

Övirgt 0 kr Telefon/porto 1 890 kr

Kontorskostnader 398 kr

Bredband 0 kr

Övrigt 0 kr

Summa 10 143 kr Summa 14 582 kr    

Årets resultat 4 439 kr-      



VERKSAMHETSBERÄTTELSE  
för föreningen VÅR BYGD 1891 gällande år 2019. Medlemsantalet var vid årets slut 182 st.  
 
Årsmöte hölls 2019-03-17 i Rösebo-lokalen med 63 deltagare. Innan årsmötesförhandlingarna 
gavs information om föreningen och kommande aktiviteter. Ordförande Jan Larsson inledde 
med att hälsa alla välkomna och beskrev i korta drag föreningens arbete med vägar, flora i vår 
bygd, och vårt arbete med gamla foton. Hans Skarholm presenterade föreningens hemsida som vi 
ser som vårt fönster utåt där vi informerar om kommande aktiviteter och som vi också använder 
som arkiv för protokoll och, inte minst, vår stora bildbank. Hans gjorde, som information en 
snabbvisning av hemsidans innehåll och hur man kan söka information, direkt via hemsidan, 
alternativt via sökmotor Google. Mycket information har föreningen även lagt in på Bygdeband 
vilket är ett historiskt digitalt arkiv för hembygds- och släktforskare i regi av Sveriges 
Hembygdsförbund. Över 64 900 personer har idag besökt vår hemsida. Därefter var det dags för 
Vargöns Ukulelegrupp att äntra scenen. Vi fick träffa en engagerad och musikalisk grupp som 
framförde kända stycken som passade extra bra för ukulele. Mellan musikstyckena berättades en 
och annan ekivok historia och anekdot. Det gjordes även flera individuella framträdanden med 
sång och ukulele. 
 
Bildvisning i Rösebolokalen  
Söndagen den 24 mars visade Stefan Hult bilder och berättade om fåglar, växter och svampar på 
träd från stränderna runt Hästefjorden. 
 
Bygdevandring 1 maj.  
Årets 1 maj-vandring gick med start vid Rösebo skola. 55 personer hade mött upp i ett nästan 
idealiskt vandringsväder. Innan vandringen startade informerade vår ledare för dagen, Lars 
Krantz, om vandringen och de alternativa vägar man kunde välja. Ragnhild Hallsten berättade om 
Rösebo skola och dess 137-åriga historia och en del anekdoter från olika tider i skolans historia. 
Den som för de flesta är förknippad med Rösebo skola är Anders Lindelöv som under 37 år 
tjänstgjorde som lärare i skolan. Många från trakten har haft Anders Lindelöv som lärare och har 
minnen och åsikter om läraren och den skoltiden. Skolan renoverades för några år sedan till bra 
standard. F.n. har skolan 24 elever som är fördelade på 0 (förskola) och årskurserna 1-3. Vi gick 
sedan vidare till Nolgården och vidare till Lugnet. Där möttes vi Cecilia Pedersen som guidade 
oss i familjens fantastiska och fantasifulla trädgård. Efter en kafferast i trädgården återvände en 
del deltagare direkt till Rösebo skola medan huvudparten vandrade vidare mot nordväst mot Lilla 
Kopperud. På vandringen fanns deltagare i alla åldrar, från 5 år och uppåt. 
 
Floravandring längs Tjärtakevägen 2019-06-15 
I ett perfekt sommarväder gick vår floravandring från Skarbo gård, fram till och utefter 
Tjärtakevägen upp mot Tjärtakan, en sträcka på ca 1 kilometer. 15 personer och en katt deltog, 
den yngsta deltagaren 5 år. Vår kunnige guide var Bo Eriksson kan upptäcka och identifiera 
växter till namn, växter de flesta som vanligare skogsvandrare kanske knapp märker till. Men 
bland deltagarna fanns flera som har intresse och god kännedom om växter och bidrog till att 
hitta växter. Under vandringen identifierades 69 arter av växter, de flesta vanligt förekommande. 
Där fanns även några ”övriga” växter, och som inte ingår i listan, t.ex. lupin som är vacker att se 
på när den blommar men är en invasiv art och som man om möjligt ska ta bort. Där fanns även 
en ölandstok som förmodligen kommit dit med fyllnadsmassor. 
 
Vår Bygds Familjedag 2019-08-18 i Binäs 
I år arrangerades enfamiljedag i stället för den traditionsenliga vandringen. Vi försökte samla 
aktiviteter som vi tycker är kopplade till bygden och den plats vi valde var på Lars Krantz gård 



Mer än 90 personer anslöt. Alla åldrar var representerade. Jessica från jägarna bjöd på rökt 
vildsvin och rökt makrill.Alf Joelsson informerade om hur man agerar i samband med viltolycka. 
Martina medverkade vid hopsättning av fågelholkar som barnen gratis fick med sig hem. Jan 
berättade om bin och honung och vi fick provsmaka nyslungad honung. Det bjöds även på varm 
korv i ett av tälten bjöd Åke på dragspelsmusik. Något som drog många intresserade besökare var 
Marita Krantz trädgård. Sonja var en av de som lyckades bäst på poängpromenaden och fick pris. 
Alf Joelsson gjorde sig talesman för besökarna och tackade arrangörerna och speciellt 
”regissören” av bygdedagen, Lars Krantz, för det arbete som lagts ner. 
 
Floragruppen har under sommaren även gjort flera lokala vandringar i Binäs, Kopperud och 
Skarbo under ledning av växtkännaren Bo Eriksson. 
 
Bussresa lördag 24 augusti till bl.a. Göteborgs skärgård 
Hela utflykten genomfördes i ett behagligt väder. Båten gick ut ur Göteborgs hamn och vi 
passerade bl.a. bostads- och kontorsområdena vid Lindholmen och sedan förbi Eriksberg och 
vidare under Älvsborgsbron. Vi gick sedan vidare förbi Älvsborgs fästning och mot Göteborgs 
södra skärgård. En guide berättade i högtalarna historik om Göteborg, strider som rasat när 
norrmännen och danskarna försökte inta Göteborg. Vi fick också information om de öar vi 
passerade som Styrsö, Brännö m.fl. Efter återkomst i hamn for vi vidare till Slottsskogen där en 
del av passagerarna valde att stiga av medan resten åkte vidare till Botaniska trädgården. För de 
som stannade i Slottsskogen gick en del vidare till Naturhistoriska museet där det fanns mycket 
intressant att titta på. Besökarna kände det som att de kunde lagt minst en hel dag på museet. För 
de som valde att stanna till i Botaniska Trädgården kunde, i det soliga vädret, beskåda 
artrikedomen och var extra intressant för de som är intresserade av växter. 
 
Bygdeträff med jubileum 27 oktober 2019 
Huvudtemat för bygdeträffen var 30-års jubileum av föreningens bildande. 77 personer hade 
mött upp för information och underhållning. Lars Krantz inledde med att hälsa alla välkomna. 
Lars överlämnade sedan en blomma till vår egen ”30-årsjubilar”, Ragnhild Hallsten, för hennes 
insats i föreningen under dessa 30 år. Ragnhild var, tillsammans med sin make Arne Hallsten, 
med vid starten av föreningen 1989 och är den enda kvar av medlemmarna i den styrelse som då 
bildades. Arne avled 2013. Lena Fries ledde oss till att utbringa ett fyrfaldigt leve för föreningen 
Vår Bygd 1891. Hans Skarholm gjorde i ord och bild en resumé av de trettio år som föreningen 
hittills har verkat. Ett stort arbete har lagts ner på att samla dokumentation i form av foton och 
äldre dokument som har digitaliserats och för att bl.a. tillgängliggöra informationen startades en 
hemsida 2012. 2014 tog Kerstin Larsson initiativet till startande av en ny aktivitet i föreningen, 
”Flora i vår bygd”. Kerstin gick med stor entusiasm in i uppgiften och ett flertal floravandringar 
har hållits runt om i bygden men även ett antal informationsträffar med visning av bilder av flora 
med olika teman har hållits. Kerstin hade hjälp i sitt arbete av botaniker Bo Eriksson. Kerstin 
avled i maj 2019 men föreningen kommer att försöka driva de aktiviteterna vidare. Därefter 
startade underhållning i form av Smepôjkarna som spelade musik och berättade historier. 
 
Kvarvarande böcker. Vi har gjort en inventering och uppskattat att vi i lager har ca: 320 st. av 
böckerna ”Bilder från vår bygd” och boken ”Emigranten” Eftersom boken Vår Bygd 1891-1991 
är slutsåld, säljs boken nu på USB-minne. Häftet ”Naturnamn” och ”Gränsvandring” finns också 
till försäljning. 
Styrelse under året har varit: Jan Larsson, Hans Skarholm, Ragnhild Hallsten, Bengt Bryngelsson 
Kerstin Larsson (som avled i maj) Sylvia Larsson och Lars Krantz. 
 
Ett stort tack till alla som under året stöttat oss och på olika sätt hjälpt till i vårt arbete.  

Föreningen VÅR BYGD 1891 



VERKSAMHETSPLAN FÖR VÅR BYGD 1891 
Förslag till verksamhet för år 2020. 
 
 
 
 
Cirkelträffar i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan fortsätter tisdagar i udda veckor. kl. 
18,00 i Rösebolokalen med temat vägar och stigar i Vår Bygd.  
 
Inventering av floran i Vår Bygd fortsätter med gruppen ”Florans vänner”.  
 
Digitalisering av inkomna bilder fortsätter och vi vädjar till er medlemmar som har gamla foton 
och handlingar, hör av er till oss. 
 
Vi forsätter att med hjälp av GPS mäta in koordinater på intressanta platser och objekt. 
 
Hemsidan kompletteras efter hand om vår verksamhet med bilder, kartor och tider för våra 
träffar.  
 
Digitala nya bilder läggs in i Bygdeband så att bilderna blir tillgängliga för alla via internet. 
 
Årsmöte i Rösebolokalen söndag 15 mars 2020 
 
Flora-möte söndag 29 mars klockan 14,00i Rösebolokalen med Bo Eriksson 
 
Bygdevandring är planerad fredag 1 maj  
 
Blomstervandring är planerad lördagen den 13 juni klockan 10,00 med Bo Eriksson från 
Uddevalla som guide. Plats återkommer vi till senare. 
 
Bussresa är planerad den 8 augusti med första stopp vid Årbols skolmuseum. Därefter guidad 
vandring i Gamla Staden Åmål med lunch på Stadshotellet. På eftermiddagen besök på 
hembygdsmuseet och hantverkshuset och på hemresan besöker vi Tollebols vattenkvarn från 
1870-talet 
 
Familjedag är planerad på Lars Krantz Gård den 23 augusti. 
 
Vi fortsätter grädda våfflor för kommunens Väntjänst vid våffelserveringen i Frändefors 
ekumeniska kyrka. 
 

Höstens bygdeträff är planerad till söndag den 25 oktober och ingår i kommunens 
”Kulturvecka” Samtliga träffar utom studiecirkelmöten annonseras i Melleruds nyheter och på 

vår hemsida, www.varbygd1891.se 
 
 

http://www.varbygd1891.se/


Till Vår Bygds årsmöte 

 

Föreningen bör bli medlemmar i Dalslands Forminnes och Hembygdsförbund 

 

Motiv: Genom medlemsavgiften skulle föreningen kunna 

vara med och solidariskt hjälpa till att utveckla hembygdsrörelsen i  

Dalsland. Dalslands Forminnes och Hembygdsförbund kan lämna 

mindre bidrag till föreningar vid byggnationsrenoveringar. Alla 

hembygdsföreningar har tomtmarker, byggnader eller andra 

anläggningar som kräver underhåll, som i allmänhet görs med 

frivilligt arbete. 

 

Medlemsavgiften i föreningen Vår Bygd har varit symboliskt 

låg 25 kr. Därmed kan man se det så att det varit många förlorade år i 

hembygdsrörelsens anda. 

 

Ragnar Hallsten 


