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INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

Sid 2 Dagordning 

Sid 3 Inledning 

Sid 4 Styrelsens sammansättning för år 2021 

Sid 5 Arvoden och ersättningar under 2021 

Sid 5 Hyror 2021 

Sid 6-7 Verksamhet 2021 

Sid 8 Slutord 

Bilaga 1 Resultaträkning och Balansräkning 

Bilaga 2 Revisionsberättelse 

Bilaga 3 Valberedningen förslag   
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DAGORDNING ÅRSMÖTE FÖRENINGEN FOLKETS HUS HERRÄNG 2022  
I FOLKETS HUS 

 
 
1)  Årsmötets öppnande. 

2)  Fastställande av dagordning. 

3)  Mötets behöriga utlysande. 

4)  Val av funktionärer för årsmötet. 

(a) Ordförande 

(b) Sekreterare 

(c) Två protokolljusterare tillika rösträknare 

5)  Fullmaktsgranskning. 

6)  Styrelsens verksamhetsberättelse samt balans och resultaträkning. 

7)  Revisorernas berättelse. 

8)  Beslut om ansvarsfrihet. 

9) Styrelsens förslag till disposition av årets resultat. 

10)  Hyror för verksamhetsåret 2022. 

11)  Arvoden och ersättningar för verksamhetsåret 2022. 

12)  Presentation av budget 2022. 

13)   Val. 

(a) 1 st ordförande  2 år 

(b) 3 st ordinarie ledamöter 2 år 

(c) 3 st ersättare  1 år. 

(d) 3 st Revisorer  1 år 

(e) Valberedning.  1 år 

 
14)   Avslutning. Efter årsmöteshandlingarna bjuds det på kaffe och tilltugg. 
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ORDFÖRANDE HAR ORDET!  
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STYRELSENS SAMMANSÄTTNING FÖR ÅR 2021 
 

 

Ordförande   Eva Metzén 
 
Vice. Ordf.   Barbro Blom 
 
Kassör   Boo Gyllensten 
 
Sekreterare   Barbro Blom 
 
Övriga ledamöter Olav Eriksson 

Stephen Hope  
Marie Andersson 
Eva Söderström 

  
Ersättare   Roland Söderström 

Vakant 
 Vakant 

    
  

 
Firmatecknare Styrelsen två i förening, samt har kassör och vice 

kassör fått sköta löpande förvaltning var för sig. 
 
 
Revisorer   Ingrid Gutemyr 
   Mats Gode 
   Barbro Henriksson    
 
 
 
Valberedningen  Kjell Selming 
   Monica Selming 
 
 
Vaktmästare  Marie Andersson fr.o.m. september 2017 
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ARVODEN OCH ERSÄTTNINGAR 2021 
 

Revisorer  200 kronor per person och revision 
 
Bilersättning Enligt statlig norm 1:85/km 
 
Styrelsen 3000 kronor att fördela 
 
 
FÖLJANDE HYROR HAR GÄLLT UNDER 2021 
 

FÖRENINGAR Sammanträden och möten:  
Föreningar årshyra   1500 kr 
A - Salen + kök     500 kr 
B - Salen + kök     200 kr 
Gruvan + kök    200 kr 
 
Dispositionstid av lokalerna är 4 timmar, dock senast 22.00. Hyra efter den disponerade 
tiden är 50 kr/tim. 
 
Möten  och konferenser övriga: 
A - Salen + kök    1500 kr 

B - Salen + kök      750 kr 

Gruvan + kök     750 kr 
 
Dispositionstid av lokalerna är 4 timmar, dock senast 22.00. Hyra efter den disponerade 
tiden är 100 kr/tim. 
 
Fester 
A - Salen, B - Salen + kök   2000 kr 

B - Salen + kök    1000 kr 

Gruvan + kök  (Fest)   1000 kr 
Gruvan + kök (Barnkalas)    500 kr 
Dansbanan         500 kr 
Dansbanan + Kök    1000 kr 
 
Dispositionstid av lokalerna är från 16.00 till 11.00 dagen efter. 
 
Hyra av porslin   10 kr/kuvert 
 
Teknisk utrustning   Priset görs upp vid beställning 
 
Dans på dansbanan avslutas senast kl.24.00 och  
A-salen senast kl. 02.00 

Hyror av möbler för privata fester utanför huset faktureras med 50 kronor per plats som 
består av 1 bord och 4 stolar. 
 
Dans på dansbanan avslutas senast kl.24.00 och A-salen senast kl. 02.00 
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VERKSAMHET 2021 
 

På grund av pandemin har naturligtvis versamheten varit viland men en del har vi ändå 
kunnat genomföra. 
 

 

MÖTESVERKSAMHET 
Styrelsen har under året haft 8 protokollförda sammanträden. Styrelsen har därutöver haft 
flera träffar och arbetsmöten. Årsmötet hölls den 16 augusti på grund av pandemin. 
 
 
UTBILDNING 
Inga utbildningar under 2021 
 
 
DANS- OCH LÄGERVERKSAMHET 
Sommarens dans- och lägerverksamhet ”HERRÄNG DANCE CAMP” med bl.a. Lindy Hop, 
Boggie woggie och stepp är ett stående fantastiskt inslag i vårt sommarliv under 5 veckor. 
2021 var som sagt inte ett vanligt år på grund av pandemin så detta blev inställt och vi 
förlorade en stor intäkt. 
 
Verksamheten och de människor som kommer hit utgör en väsentlig del i vårt samhällsliv 
och arbete. Det betyder mycket för huset att detta samarbete finns.  Folkets Hus har ökat 
sitt samarbete med HDC för att få fler aktiviteter, som kan nyttja anläggningarna under året. 
Ett steg i detta är att HDC nu permanent placerat Lindy Hop Shop mellan Folkets Hus och 
boulebanan. 
 
 

BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET 
Under året 2021 har vi satsat på barn och ungdom genom julgransplundring och på hösten 
en trollkarlsföreställning för de minsta på förskolan alla övriga planerade arrangemang 
inställda. Fritidsgården för ungdommar 12-17 öppen 10 st torsdagar under hösten 
 
 
FILMKLUBB 
Folketshus i samarbete med ABF-startade hösten 2018 filmklubb i Folkets Hus, med visning 
av 4st filmer i månaden som medlemmarna själva väljer.  För filmvisningen har ABF 
installerat teknisk utrustning som även kan nyttjas av Folkets Hus och dess hyresgäster.  
ABF står för utrustningen, licens och filmer, Folketshus står för lokaler, cafeteria och 
filmklubbens medlemmar sköter allt som har med filmvisningen att göra. 
 
 
ÖVRIGT PROGRAM OCH VERKSAMHET 
Vi har även haft samarbete med Kulturcirkeln, Herrängsgruppen och PRO.  
 
Övrig verksamhet i huset är bl.a.  qigong, yoga, keramik, bingo, curling och boule m.m. 
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UTDRAG AV AKTIVITETER I HUSET UNDER 2021 

 

Januari  Julgransplundring för hela familjen. 
   
Februari   Verksamhet inställt på grund av pandemin 

Café Gruvan soppluncher för avhämtning varje torsdag 
 
Mars  Verksamhet inställt på grund av pandemin 

Café Gruvan soppluncher för avhämtning varje torsdag 
 
April  Verksamhet inställt på grund av pandemin 

Café Gruvan soppluncher för avhämtning varje torsdag 
 
Maj   Verksamhet inställt på grund av pandemin 

Café Gruvan soppluncher för avhämtning varje torsdag 
  Städdag ute 
 
Juni   Verksamhet inställt på grund av pandemin 
  Årsmöte 
  2 dagars Loppisrunda 
 
Juli  Verksamhet inställt på grund av pandemin 
 
Augusti  Verksamhet inställt på grund av pandemin 

Swingkids läger en vecka 
 
September Vi startar upp lite lätt men att man får boka plats och begränsat 

antal. 
 Linedans på dansbanan tisdagar 
 Keramiken börjar varje måndag 

Fritidsgården är här 10 st torsdagar under hösten 
 

Oktober Linedans på dansbanan tisdagar 
 Keramiken varje måndag 

Curling två gånger i veckan 
Fritidsgården är här 10 st torsdagar under hösten 
Filmvisning varje söndag. 

 
November Keramiken varje måndag 

Curling två gånger i veckan  
Sopplunch 1/månaden 
Filmvisning varje söndag. 
Ingemar Lind visar naturfilm 
Julmarknad ute på dansbanan. 

 
December Keramiken varje måndag 

Curling två gånger i veckan  
Jultalrik. 
Filmvisning varje söndag. 

 
 

Flera föreningar hyr in sig på årsbasis för sina möten, och curlingutrustningen hyrs ut för 
privata sammankomster i samarbete med curling-gänget. 
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SLUTORD 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

___________________________________________________________________ 

 

Styrelsen tackar för det givna förtroendet under det gångna året 2021 och bekräftar 

härmed att det som står i verksamhetsberättelsen stämmer med verkligheten. 

 

 

 

 

Folkets Hus i Herräng 2022-03-11 

 

 

___________________________  ____________________________ 

Eva Metzén/Ordförande  Boo Gyllensten/Kassör 

 

 

___________________________  ____________________________ 

Barbro Blom/Ledamot (vice ordf.)  Stephen Hope/Ledamot 

 

 

___________________________  ____________________________ 

Olav Eriksson/Ledamot  Eva Söderström/Ledamot 

 

 

___________________________  

Marie Andersson/Ledamot 


