
Program för 2021 

Samtidigt som mycket står på vänteläge på grund av Pandemin 
planerar vi för pandemisäkra aktiviteter och ser över vad som krävs. 
Först på listan är årsmötet. Enligt föreningens stadgar skulle årsmötet 
hållits före februaris utgång. Efter förberedelser av skilda slag ska vi 
försöka få till stånd ett årsmöte på distans, dvs ett digitalt årsmöte via 
länk och verktyget ZOOM. Årsmötet är särskilt viktigt då det är 
kopplat till olika former av årsrapporter som i sin tur är kopplade till 
ekonomiska bidrag till vår förening. 

Årsmötet är också en möjlighet för medlemmar att påverka 
föreningens utveckling och uttrycka åsikter. Från 14 december till 30 
juni avråds föreningar att ha årsmöten fysiskt. 

AKTIVITETER SOM PLANERAS – tidpunkt anges via sociala medier. 

Årsmöte – digitalt. Kallelse skickas via post eller digitalt till er som har 

lämnat e-postadress och/eller mobilnummer. Anmälan krävs. 
Länk till mötet skickas sedan ut via e-post, till er som anmält er. 
”Lathund” i ZOOM kommer att bifogas. 

Fixardag – 17/4 kl 10.00 

Barnteater – Ett komiskt intermezzo av ClownkonstNU. Anordnas ute om 
vädret tillåter. Föranmälan. 

Poängpromenad – En barnvagnsvänlig slinga med frågor för både stora 
och små. 

Studiecirkel ”Seniorsurf” digitalt. Medarrangör Vuxenskolan. 

Studiecirkel med anledning av att 2021 är ett så kallat demokratiår, det är 
100 år sedan allmän rösträtt infördes och kvinnor fick rösträtt. Kanske 
fanns det kvinnor från trakten som kämpade för det? En slags fortsättning 
på utställningen ”Sörtorpa som det såg ut”. Medarrangör Vuxenskolan.  

Linedance - gårdsplan på Sörtorpa. Medarrangör Vuxenskolan. 

    
  

Verksamhetsberättelse för 2020 
 

Sörtorpa fritidsförening får efter avslutat verksamhetsår avge 
följande berättelse och tackar samtidigt medlemmarna för visat 
förtroende. 

Verksamhetsberättelsen fortsätter på nästa sida. 

 

Årsmöte 2021 dagordning 
 
1. Årsmötet öppnas 
2. Val av mötesfunktionärer:  
        a) ordföranden  
        b) sekreterare  
        c) Två protokolljusterare  
3. Fastställande av dagordning 
4. Godkännande av kallelse 
5. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse för 
2020 
6. Revisorernas berättelse 
7. Fråga om fastställande av balansräkning samt disposition av 
resultatet 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
9. Fråga om ersättning ska utgå till styrelseledamöter, revisorer och 
uthyrnings- 
         ansvarig 
10. Beslut om antal styrelseledamöter jämte ersättare samt 
mandatperiod för dessa 
11. Val av ordförande  
12. Val av övriga ledamöter i styrelsen jämte ersättare 
13. Val av revisorer 
14. Fastställande av medlemsavgift 
15. Behandling av inkomna motioner/förslag från medlemmar 
16. Val av valberedning inför årsmötet 2022 
17. Övriga frågor  
18. Årsmötet avslutas  
 
Glöm inte att betala årsavgiften 100 kr per person och 250 kr per 
familj. Postgirokonto 55 65 88-2. Ange förnamn och efternamn på 
samtliga familjemedlemmar samt adress och e-postadress. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

forts. Verksamhetsberättelse för 2020 
 
Styrelse  
Magdalena Karlsson (ordf), Rickard Folkerman (vice ordf), Elinor 
Einarsdotter (sekr), Sivert Sivertsen (kassör), ledamöter Kerstin Karlsson, 
Lena Jensen, Kristine Arhage, Eva Bergström, Stefan Ternström samt 
styrelsesuppleant Bea Svensson. Valberedning är styrelsen. Revisorer 
Anders Johnsen och Lennart Eiserman. Föreningen har 141 medlemmar.  
 
Verksamhet 
På grund av Coronaläget har 2020 inte varit likt något annat år. Vi har t e x 
bara haft hälften så många styrelsemöten som vi brukar, vilket blev sex 
stycken. Vad beträffar aktiviteter har det inte blivit så många det heller. Det 
betyder att de allra flesta traditionsenliga arrangemangen har ställts in. De 
aktiviteter vi har haft blev mycket uppskattade som barnteatern och 
spökvandringen.  
   Vi har också kunnat ha två arbetsdagar vår och höst, för vård av lokaler 
och tomt. Vi lyckades pricka in dem mellan första och andra Coronavågen.  
Vår lokal och Parkering har hyrts ut till såväl medlemmar som icke.  
Fiberanslutning finns men vi har ännu inte något internetabonnemang. 
Detta hoppas vi kunna lösa i år. 
   Vi har däremot haft desto fler kontakter med Bygdegårdarnas 
Riksförbund (BR), Vuxenskolan, kommunen och länsstyrelsen. BR har gett 
oss rådet att i möjligaste mån inte ställa in utan i stället ställa om. Lättare 
sagt än gjort!  
   BR har haft utbildning i digitala mötesverktyg ihop med Vuxenskolan, som 
Jitsi och ZOOM. Vi har också haft bra kontakter med den lokala 
Vuxenskolan, som lovat att låna ut länk till ett digitalt årsmöte. På så sätt 
behöver vi inte bekosta någon prenumeration på ZOOM.  
Föreningen har dessutom fått ett ekonomiskt krisstöd på 29 235kr från BR. 
Beträffande ekonomiska bidrag beslutade kommunen i höstas att ändra 
sina bidragsregler som träder i kraft 1 juli i år. Under våren har 
övergångsregler gällt.   
 
Ekonomi 
Föreningens ekonomi redovisas i en särskild ekonomisk berättelse. 
 
Föreningens informationskanaler  
Föreningen ger ut ett årligt informationsblad Sörtorpas Röst, som når 
samtliga medlemmar via brevlåda och har en egen hemsida 
www.sortorpa.se, Instagram och Facebook . Redaktör är Kristine Arhage. 
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Årsmöte 
På grund av rådande läge genomförs årsmötet i år digitalt. 

Kallelse kommer att skickas ut via post eller digitalt till er som 
har lämnat e-postadress och/eller mobilnummer. 

Håll koll på Sörtorpa Fritidsförening 
på Facebook, Instagram och vår hemsida. 

Då missar du ingenting som händer på 
Sörtorpa! 


