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Årsmötet i Skolgården den 19 mars 2017 
 
Föredragningslista 
 
1. Mötet öppnas 
 
2. Val av ordförande att leda mötet samt val av mötessekreterare 
 
3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera dagens protokoll 
 
4. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst 
 
5. Styrelsens redovisning för 2016 
 
6. Ekonomisk redovisning för 2016 
 
7. Revisorernas berättelse 
 
8. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen ledamöter 

 
9. Fastställande av antalet ledamöter i styrelsen – Styrelsens förslag: 6 

ledamöter + ordf. 
 

10. Val av ordförande för en tid av ett år. I tur att avgå Jerker Enekvist 
 
11. Val av tre styrelseledamöter för en tid av två år   

I tur att avgå Åsa Ingmansson, Görel Almgren och Lisbeth Jakobsson  
  
Valda för 2017 Annika Pettersson, Tage Göthberg och Lars-Åke ”Ucca” 
Johansson  

 
12. Val av två revisorer och en revisorsuppleant för en tid av ett år. Nuvarande 

är Lena Högdal och Lillemor Lundvall, med Margareta Ahlqvist som 
suppleant 

 
14. Val av valberedning om högst tre personer, varav en sammankallande. 
Nuvarande är John Göthberg, Hans Jakobsson och Torsten Ahlqvist (smk) 
 
15. Fastställande av årsavgift för 2018- nuvarande 100 kr/ enskild medlem 
 
16. Fastställande av budget och verksamhetsplan för 2017 
 
17. Inkomna motioner som kommit styrelsen tillhanda senast tre veckor före 

årsmötet. Behandling av frågor som mötet önskar ta upp 
 
18. Avslutning 



 

 

 

Styrelsens årsberättelse för 2016 
Styrelsen har under året utgjorts av: 
Jerker Enekvist Mulde ordförande 

Åsa Ingmansson Nymans vice ordförande 

Annika Pettersson Göstavs  sekreterare 

Görel Almgren  Ansarve   kassör 

Lisbeth Jakobsson Hallgårds  

Tage Göthberg Nymans 

Lars-Åke ”Ucca” Johansson Stenstugu  

 

Lena Högdal  Mulde revisor 

Lillemor Lundvall Robsarve revisor 

Margareta Ahlqvist Sälle revisorsuppleant 

Som valberedning har Torsten Ahlqvist (smkl), John Göthberg och Hans Jakobsson 
fungerat. 

Medlemmar och styrelsesammanträden 
Föreningen hade vid årsskiftet 201 betalande medlemmar, vilket är en minskning 
med  92 personer mot samma tid för ett år sedan. Styrelsen har under året haft 7 
protokollförda möten.  
 
Årsmötet hölls i Skolgården 2016-03-18 
 
Årsmötet inleddes med att ordförande uttryckte sin glädje att det gångna årets 
verksamhet har i antalet aktiviteter i Skolgården varit större än någonsin. Glädjande 
var också att antalet medlemmar i föreningen öka med 56 personer till 293 betalande 
medlemmar. 
 
Jerker Enekvist valdes till ordförande för en tid av ett år. Annika Pettersson, Tage 
Götberg och Lars-Åke ”Ucca” Johansson omvaldes för en tid av två år.  Till 
styrelseledamot för en tid av ett år(fyllnadsval) omvaldes Åsa Ingmansson. Ulf 
Ahlquist avtackades efter 13 år i styrelsen. 
Lena Högdal och Lillemor Lundvall omvaldes som revisorer och Margareta Ahlqvist 
omvaldes som revisorsuppleant. 
 
Valberedningen fick följande sammansättning: Hans Jakobsson, John Göthberg och 
Torsten Ahlqvist vilken också utsågs till sammankallande i valberedningen.  
Styrelsens förslag till verksamhet och budget för det kommande året presenterades, 
och årsmötet godkände styrelsens förslag.  
 
Årsavgiften för enskild medlem fastställdes för 2017 till 100 kr per år. 
 
Efter årsmötesförhandlingarna serverdes en Taccos-buffé, sanmvaro och dans till 
”Maggies Farmers” 



 

 

 

Händelser det gångna verksamhetsåret 
 
Skolgården 
Målning av yttertaket har skett under hösten. Förutom ideella krafter har företaget 
GoFy AB genomfört målningen. Det återstår ännu en del renoveringsarbete av taket, 
bl a skall takkuporna målas under 2017. Kostnaden för renoveringen beräknas till ca 
211 000 kr, till detta ideell arbetstid beräknat till ca 7000 kr. Bidrag har beviljats av 
KFF på 49 000 kr (investeringsbidrag) förutsatt att föreningen kan uppvisa kostnader 
på minst 211 000 kr. Dessutom har Stiftelsen Ragnar och Lydia beviljat ett bidrag på 
10 000 kr.  
 
Träffpunkt Fröjel  
Projektet att göra hembygdsgården i Fröjel, Skolgården, till en mötesplats för 
bygdens folk har framgångsrikt fortsatt under året. Syftet är förutom att utnyttja 
hembygdsgården, värna och synliggöra Fröjels natur- och kulturarv, men också att 
öka sammanhållningen i bygden och bidra till landsbygdsutveckling. För denna 
verksamhet beviljades Fröjel hembygdsförening ett verksamhetsstöd för 2016 på 
 10 000 kronor från Kultur och fritidsförvaltningen.  
 
Bygdelunch .  
Fröjel Hembygdsförening och Fröjel Rödakorskrets har under året regelbundet 
genomfört ”Bygdelunch i Skolgården” och där det förutom lunch också bjudits på 
aktiviteter under olika teman. Följande aktiviter genomfördes under våren: 

 Ti 26  jan. Peder Jakobsson berättar och låter oss smaka på ”Kryddor från 
Sri Lanka” 

 Ti 23 feb. Håkan Jonsson berättar om ”Kusar Per” och när Andrée landade 

med sin luftballong i Fröjel. 

 Ti 29 mars.  Ucca Johansson berättade och visade bilder kring Mulde 

tegelbruks uppgång och fall. En spännande industriepok i Fröjels historia  

 Ti 26 april. Trädgårdsvandring vid Lisa och Peder Jakobsson, Bottarve. 

 Barn- och familjeaktiviteter har genomförts en gång i månaden under ledning av 
Åsa Ingmansson, där också barn och familjer från asylboendet i Fröjelgården 
inbjudits. Bland aktiviteterna kan nämnas: Påskpyssel, familjedag vid Valbybodar, 
orientering på Styrmansberget, disco, film- och pysseldag. 

Zumba för vuxna i Skolgården. Ett 20-tal, i huvudsak kvinnor, har under året 

regelbundet vid ca 30 tillfällen genomfört  ”Zumba” i Skolgården. Instruktör har varit Eva från 
Lucinderella i Hemse.  

Viryayoga. Skolgården tisdagar under våren. Under våren genomförs Viryayoga 
vid ca 30 tillfällen med instruktör Kristine Munkhammar vilket samlat ett 15 tal 
deltagare/tillfälle. 
 
Bordtennis. Under året har en grupp sporadiskt spelat bordtennis i Skolgården. 



 

 

 

Fröjel-bladet har kommit ut fyra gånger under året. Informationsbladet utsändes via 
e-mail till medlemmarna samt inför årsmötet delas det ut till alla hushåll i Fröjel via 
grannlagsombuden. Dessutom kan man ta del av ”Fröjelbladet” på föreningens 
hemsida www.hembygd.se/frojel 
 
Gökottan anordnades den 15 maj vid Mallgårdsklint. Arrangör detta år var Fröjel 
Hembygdsförening. Ett 30-tal deltagare fick lära sig en hel del om denna bortglömda 
del av Fröjel. Mallgårdsklint ligger 60 meter över havet och är en av Gotlands högsta 
punkter. Där finns också Mallgårds källmyr med många sällsynta växter och där 
flocken av vildruss har sitt sommarbete. Inte långt från Mallgårdsklint ligger 
”Gaitkörku” som enligt sägnen var en kyrka som under natten revs ned av trollen. 
Kanske var det ”Gärdaregaiten”, en kvinnlig byse som höll till i området och ställde till 
förtret för folk och fä. 
 
Fröjel-varpan med flundrefest genomfördes vid Valbybodar den 13 augusti. Ett 40-
tal medlemmar kom för att avnjuta en härlig eftermiddag med trevlig 
sockengemenskap. Då fisket varit dåligt under sommaren ersattes de rökta 
flundrorna med kallskuret och potatissallad. Ett stort tack till Lisbeth i spetsen av 
festgruppen vilka svarade för allt kring förtäringen. 
Varpatävlingen vanns av lag Nymans (John Göthberg med sönerna Tage och 
Tommy).  
 
Jägarskolan. Fröjel Hembygdsförening har under våren i samarbete med 
Studieförbundet Vuxenskolan genomfört en studiecirkel för blivande jägare, 
”Jägarskolan”. Utbildningen omfattade 14 kvällar med start den 20 september kl. 
18.30 i Skolgården. Kursledare var Jerker Enekvist, Mulde.  
 
Uthyrning. Uthyrningen av Skolgården är en viktig del av föreningens verksamhet 
och ekonomi. Det är därför viktigt att hålla lokalerna fräscha och fina samt 
marknadsföra alla möjligheter att hyra dessa fina lokaler till fester, aktiviteter och 
sammankomster. Under året har lokalerna varit uthyrda eller använts av 
hembygdsföreningen vid 180 tillfällen. Det innebär att Skolgården utnyttjas 
varannan dag under hela året.  
Fröjel hembygdsförening har beviljats ett driftbidrag från Kultur- och 
fritidsförvaltningen på 9150 kronor för att kunna hålla en samlingslokal i bygden. 
 
Jobb- och utvecklingsgaranti fas 3 
Under året har Åke Berzelius, Klintehamn, haft en sysselsättningsplats vid Fröjel 
hembygdsförening.  Åke svarar för klippning av gräs, skötsel av trädgården och 
städning av lokalerna. Åke har också under året arbeta med röjning och bränning av 
ris på föreningens områden kring kyrkan samt röjt den forntida vägen mellan Klinte 
och Fröjel. Tjänsten är på 75% och är fr o m 2015-12-11 förlängd till 2017-12-10. 
 
Hemsidan 
Fröjel Hembygdsförenings hemsida, www. hembygd.se/frojel  hittas enklast genom 
att googla på ”Fröjel  hembygdsförening” så kommer hemsidan fram. På hemsidan 
finns kommande arrangemang, aktuell information i form av ”Fröjelbladet”, 



 

 

 

kontaktuppgifter, uthyrning/försäljning, men det går också att läsa om sevärda platser 
i socknen under rubriken ”Din guide till Fröjel”. Nytt är att Fröjel hembygdsförening 
också har en ”Facebook-sida” där man kan lägga in och kommentera händelser och 
bilder från socknen. Även barnverksamheten har en egen ”Facebook-sida”. 
 
Representation och Utmärkelser 
Under året har ledamöter från Fröjel hembygdsförening deltagit i konferenser, 
utbildningar, uppvaktninga av vilka kan nämnas: 

 Gotlands Hembygdsförbunds årsstämma samt vid förbundets 
”settingsträff”för Hejde setting. 

 Ett dialogmöte har genomförts med Klintetraktens Framtid hur man i 
framtiden kan knyta samman Fröjel med Klintehamn. 

 Samverkansmöten har också genomförs med Fröjel församlingsråd samt 
Fröjel Rödakorskrets. 

 Deltagit i valborgsmässofirande vid Valbybodar. 

 Tage Göthberg har representerat Fröjel och Gotland i projektet 
”Bygdeband”. 

 Deltagit i arbetsgruppen för ”Karlsökustens Parlopp” tillsammans med IK 
Tjelvar och Fröjelgården. 

 Vandringsled Fröjel-Klinte. Tillsammans med Klinte Hembygdsförening 

projekterat en vandringsled längs kusten med mål att binda samman den 

befintliga pilgrimsleden mellan Fröjel och Klinte kyrkor. 

 Samverkan med asylboendet på Fröjelgården. Representanter från 

hembygdsföreningen har samverkat med Fröjelgården för att möjliggöra en 

bra integrering för våra nyanlända vänner. 

 Samverkat kring arkeologiska utgrävningar i Fröjel sommaren 2016.  

 

Verksamhetsplanering inför 2017 – Fröjel Hembygdsförening 
 Valborgfirande vid Valby bodar planeras ihop med Valbybodar 

hamnförening. 

 Gökotta i samverkan med Fröjel Rödakorskrets.  

 Flundrevarpa vid Valbybodar. 

 Utveckla projektet ”Träffpunkt Fröjel” att även omfatta boende vid 
integrationshemmet Fröjelgården, men också att omfatta turism- och 
besöksnäringen. Bjuda in boende vid integrationshemmet till alla aktiviteter 
som hembygdsföreningen arrangerar. 

 Bygdelunch. Regelbundna aktiviteter under olika teman med en enkel lunch 
till självkostnadspris. Exempel på aktiviteter är att titta på gotländska 
kulturfilmer, forska om Fröjels natur- och kultur, fysiska aktiviteter och mycket 
social samvaro. Ett samarbete med Fröjel Rödakorskrets. Bjuda in 
asylsökande från integrationshemmet. 



 

 

 

 Barnverksamhet. Regelbundna aktiviteter för socknens yngsta som träffas för 
sång, teater, film, sagor, skapande verkstad, utomhusaktiviteter men 
framförallt lek och samvaro.  Förutom dessa sammankomster planeras det 
gympa och dans till musik för barn i åldern 3-9 år. Bjuda in barnen från 
integrationshemmet, Fröjelgården. 

 Arrangera pub-aftnar med olika teman. Bygdens folk är välkomna med förslag 
och erbjudande att vara medarrangörer. Information kommer att finnas på 
hemsidan. 

 Arrangera regelbundna  friskvårdsaktiviteter som Viryayoga, Zumba och 
Bordtennis.  

 Vandringsled längs kusten från Fröjel till Klinte.  Undersöka möjligheten att 
koppla ihop befintliga leder som ”Pilgrimsleden Klinte kyrka- Fröjel kyrka, 
Vallhagarleden samt naturstigen vid Mulde Fritidsby. 

 Röja gamla vägar i Fröjel. Fortsätta projektet att röja forntida vägar i Fröjel.  

 Arkeologiska utgrävningar I samverkan med Campus Gotland arrangera 
föreläsningar och utställningar i Skolgården i samband med de arkeologiska 
utgrävningarna av handelsplatsen väster Fröjel kyrka. 

 Djupviks parlopp. I samverkan med IK Tjelvar och integrationshemmet 
Fröjelgården arrangera ett parlopp i löpning med start vid Sandhamn. 

 Uthyrning Skolgården. Marknadsföra hembygdsgårdens nya fräscha lokaler 
som lämpliga för möten, fester, familjesammankomster och 
kulturarrangemang. Även lyfta fram Bottarvekällaren som en spännande lokal 
för aktiviteter och möjligheten att hyra den mobila badtunna. Hyra ut 
lägenheten i Skolgården under sommarsäsongen. 

 Kommunikation/information.  Ha en levande hemsida där medlemmar och 
andra intresserade kan få aktuell information om föreningen, men också lära 
sig mer och Fröjels natur- och kultur. Informera medlemmarna om vad som 
händer i socknen genom att ge ut Fröjelbladet. 

BUDGET 2017 
Inkomster 
Fester och arrangemang   30 000 
Uthyrning Skolgården    15 000 
Uthyrning lägenhet    30 000 
Arrende Gustavs    10 000 
Uthyrning badtunna, bord, stolar mm    2 000 
Medlemsavgifter    30 000 
Kommunala bidrag    20 000 
Övriga bidrag     10 000 
Anordnarbidrag inom Jobb- och utvecklingsgaranti fas 3 40 000 
Summa intäkter    187 000 kr 



 

 

 

 
Utgifter 
Projektet ”Träffpunkt Fröjel”   30 000 
Administration, porto, data mm    7 000 
Skolgården drift och el    35 000 
Skolgården underhåll    34 000 
Fester och arrangemang   20 000 
Medlemsavgifter SHF      6 000 
Försäkringar    10 000 
Kostnader Jobb- och utvecklingsgaranti, utb, mtrl, drift 30 000 
Ränta, bank       5 000 
Diverse      10 000 
Summa utgifter    187 000 kr 
 
 
Med denna verksamhetsberättelse vill styrelsen för Fröjel hembygdsförening tacka 
samtliga medlemmar och alla som under året stött föreningens verksamhet. 
Fröjel den 19:e mars 2017 
 
 
…………………. ……………………  ………………………. 
Jerker Enekvist                Lisbeth Jakobsson               Annika Pettersson 
 
…………………. ……………………….  ……………………. 
Tage Göthberg  Görel Almgren  Åsa Ingmansson
  
……………………………. 
Lars-Åke ”Ucca” Johansson 
 
 
 
 
 
 


