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Ordföranden från Klinte och Fröjel hembygdsföreningar knyter samman bandet som förenar socknarna med 

den nya Hembygdsleden   Foto: Bo-Göran Kristoffersson 

           

 

 

Välkommen till 

 

Årsmötet i Skolgården 

 

Söndagen den 25 mars 2018 kl. 15.00 

 

 

 
 
 



 

 

 

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 2017 
 
6. Ekonomisk redovisning för 2017 
 
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 Annika Pettersson, Tage Göthberg och Lars-Åke ”Ucca” 
Johansson  
Valda för 2018 Åsa Ingmansson, Görel Almgren och Lisbeth Jakobsson  
 

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 2019- nuvarande 100 kr/ enskild medlem 
 
16. Fastställande av budget och verksamhetsplan för 2018 
 
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 2017 
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 bokningsansvarig  

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 264 betalande medlemmar, vilket är en ökning med  
63 personer mot samma tid för ett år sedan. Styrelsen har under året haft 7 
protokollförda möten.  
 
Årsmötet hölls i Skolgården 2017-03-19 
 
Årsmötet inleddes med att ordförande uttryckte sin glädje att det gångna årets 
verksamhet har i antalet aktiviteter i Skolgården varit större än någonsin med 
närmare 180 aktiviteter. Tyvärr har antalet medlemmar i föreningen minskat med 93 
personer till 200 betalande medlemmar. 
 
Jerker Enekvist valdes till ordförande för en tid av ett år. Åsa Ingmansson, Görel 
Almgren och Lisbeth Jakobsson omvaldes på en tid av två år.   
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 2018 till 100 kr per år. 
 
Efter årsmötesförhandlingarna serverdes ”Afternoon tea” varefter Ulf  Ahlquist visade 
bilder och berättade om en resa till Svalbard. 
 
 
 



 

 

 

Händelser det gångna verksamhetsåret 
 
Skolgården 
Skolgården har under året haft en mycket hög beläggning. Antalet bokade aktiviteter 
överstiger 180 tillfällen vilket innebär att lokalerna utnyttjas 3-4 dagar i veckan. 
Även lägenheten på övervåningen har varit uthyrd under 7 veckor under sommaren, 
men även under en del helger under övrig tid. 
Vaktmästare Åke Berzelius har under året ansvarat för klippning av gräsmattor vid 
Skolgården, och har också röjt och eldat ris vid röjning av forntida vägar i Fröjel. Åke 
slutar den 17 december då tjänsten upphör. 
 
Träffpunkt Fröjel  
Projektet att göra hembygdsgården i Fröjel, Skolgården, till en träffpunkt för bygdens 
folk har fortsatt även under detta år. Förutom friskvårdsverksamhet med 
motionsdans, Zumba, Yoga och bordtennis har det också anordnas barn- och 
familjeaktiviteter. För denna verksamhet beviljades Fröjel hembygdsförening ett 
verksamhetsstöd för 2017 på 10 000 kronor från Kultur och fritidsförvaltningen.  
 
Barn- och familjeaktiviteter har genomförts regelbundet under ledning av Åsa 
Ingmansson. Bland aktiviteterna kan nämnas: familjedag vid Valbybodar, 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 
Lucindarella 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. 
 
Hembygdsleden. Under året har hembygdsföreningen röjt och märkt ut en 
vandringsled längs kusten mellan kyrkorna i Fröjel och Klinte. Den sträcker sig 
genom vackra ängen, skogar och genom odlingslandskapet och man passerar 
många historiska platser och minnesmärken. Går utmärkt att komplettera med 
”Pilgrimsleden” där man vandrar i skogen och längs Hoxelmyr och Fröjel höga klintar. 
Hembygdsleden som är ett samarbetsprojekt med Klinte hembygdsförening invigdes 
den 9 september och där ett 50-tal vandrare deltog. Ett bidrag på 5000 kronor 
tilldelades projektet av ”Stiftelsen Ragnar och Lydia Nilsson, Solbjärge”. 
 
Skolutställning i Skolgården, Fröjel. Lördagen den 4 november var det högtidlig 
invigning av en skolutställning i Skolgården för att bl a fira att den svenska folkskolan 
fyllde 175 år. (1842-2017). Fröjel kyrkskola hann inte bli lika gammal, men dock 
nästan 50 år (1914-1963). En liten skolgrupp i hembygdsföreningen hade samlat en 
del skolmaterial, skolplanscher, skolböcker och inte minst klassfoton från Fröjel 
skola. Tage Göthberg har lagt ned ett enormt arbete på att samla äldre klassfoton 
och inte minst ta reda på de flesta namn på eleverna under de 50 åren. Utställningen 
uppmärksammades av Gotlandsmedia. 



 

 

 

 
Gökottan anordnades den 4 juni vid Vallhagar. Arrangör detta år var Fröjel 
Rödakorskrets. Ett 30-tal deltagare fick uppleva en fantastisk vårmorgon på en 
historisk plats i Fröjel, där våra förfäder levde under äldre järnåldern till mitten av 
500-talet då platsen övergavs. Forskarna har kommit fram till att det kunde bero på 
ett enormt vulkanutbrott vars aska skymde solen under en mycket lång tid. 
 
Fröjel-varpan med flundrefest genomfördes vid Valbybodar den 5 augusti. Ett 40-
tal medlemmar kom för att kasta varpa samt njuta av en härlig eftermiddag med 
trevlig sockengemenskap. Varpatävlingen vanns av lag ”Hallges” (Arvid och Per 
Jakobsson samt Simon Olsson). 
 
Röjning av forntida vägar i Fröjel. Under året har den forntida vägen mellan Klinte 
och Fröjel kyrka röjts fram. Vägen går mellan Mölner i Klinte längs Litorinavallen och 
kommer fram vid Mulde, Hallgrens, gård. 
Skogsstyrelsen har beviljat bidrag till Fröjel hembygdsförening på 15300 kronor till en 
miljöinvestering av Bottarve 1:42, området norr om kyrkan. Området kommer att röjas 
och en del fornminnen kommer att friläggas. Platsen är en känd lokal för bl a Stor 
Skogslilja. 
 
Jägarskolan. Fröjel Hembygdsförening har under hösten i samarbete med 
Studieförbundet Vuxenskolan genomfört en studiecirkel för blivande jägare, 
”Jägarskolan”. Utbildningen omfattade 14 kvällar.  
 
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 184 tillfällen. Fröjel hembygdsförening har beviljats ett 
driftbidrag från Kultur- och fritidsförvaltningen på 9825 kronor för att kunna hålla en 
samlingslokal i bygden. 
 
Fröjel-bladet har kommit ut två 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 
 
Hemsidan 
Fröjel Hembygdsförenings hemsida, www. hembygd.se/frojel hittas enklast genom 
att googla på ”Fröjel  hembygdsförening” så kommer hemsidan fram.  
 
 
Representation och Utmärkelser 
Under året har ledamöter från Fröjel hembygdsförening deltagit i konferenser, 
utbildningar, uppvaktningar av vilka kan nämnas: 
 



 

 

 

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

 Ulf Ahlquist tilldelades på årsmötet SHF.s hedersnål med lagerkrans för 
sitt arbete under många år i Fröjel Hembygdsförening 

 Fröjel 2:s skifteslag. Annika Pettersson har representerat 
hembygdsföreningen i styrelsen för Fröjel 2:a skifteslag. 

 Deltagit i valborgsmässofirande vid Valbybodar. 

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

 Vandringsled Fröjel-Klinte. Tillsammans med Klinte Hembygdsförening 

skapat en vandringsled längs kusten med mål att binda samman den 

befintliga pilgrimsleden mellan Fröjel och Klinte kyrkor. 

 Samverkat med Studieförbundet Vuxenskolan i ett flertal arrangemang 

under året.  

 

Verksamhetsplanering inför 2018 – Fröjel Hembygdsförening 
 
Fröjel – Årets socken 2018 
Motivering: 
”Fröjel är en plats för möten. Här möts människor med olika behov från hela 
världen och här möter havet skogen. Med kärlek till sin historia och med 
öppenhet, gemenskap och entreprenörskap omfamnar Fröjel sin omvärld. Här 
blir man aldrig för gammal för Skolgården. Det är en fröjd att vara i Fröjel.” 
 
På en av årets sista dagar blev Fröjel utsedd till ”Årets socken 2018”, ett beslut som 
kommer att prägla verksamheten under kommande år. En möjlighet till samverkan 
inom socknen, men också ett tillfälle till fest, att umgås och utveckla vår bygd. 

 
 Valborgfirande vid Valby bodar planeras ihop med Valbybodar 

hamnförening. 

 Gökotta i samverkan med Fröjel Rödakorskrets.  

 Fröjelvarpan vid Valbybodar. 

 Samordna ”Fröjel – Årets socken 2018” med en mängd olika aktiviteter i 
samverkan med övriga föreningar och företag i Fröjel. 

 Gutar frågar gutar i samverkan med Sanda hembygdsförening den 20/1. 

 Buldardagen i samverkan med Gutamålsgillet. Skolgården den 27/1. 

 Inspirationsdag ang. besöksnäringen i samverkan med Studieförbundet 
Vuxenskolan i Skolgården den 28/3. 

 Arrangera årsmötet för ”Hela Sverige ska leva, Gotland” i Skolgården 
den10/4. 



 

 

 

 Överlämningscermoni i Skolgården med bl a kåseri av Roland ”Astuen” 
Olsson. 

 Vandring längs kulturleder i Fröjel under Kulturarvsdagarna 7-9 sept. 

 Föreläsning med Dan Carlsson under juni med anledning av att 
utgrävningarna av den vikingatida hamnen påbörjades för 20 år sedan. 

 Barnverksamhet. Regelbundna aktiviteter för socknens yngsta som träffas för 
sång, teater, film, sagor, skapande verkstad, utomhusaktiviteter men  
framförallt lek och samvaro.  Familjedag för barn och föräldrar under maj. 

 ”Så mycket Fröjel”.  En hemvändardag med musik och aktiviteter vid 
Gustavs under juni. Samverkan med Equmeniakyrkan. 

 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 med bl a Viryayoga.  

 Miljöinvestering hagen norr om kyrkan. Röja området och frilägga 
kulturminne och området med bl a Stor Skogslilja. 

 Skolgården. Måla fönster i övervåningen samt takkupor.. 

 Uthyrning Skolgården. Marknadsföra hembygdsgårdens 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.  Uppdatering av vår hemsidan med SHF.s nya 
program. 

BUDGET 2018 
Inkomster 
Fester och arrangemang   20 000 
Uthyrning Skolgården    15 000 
Uthyrning lägenhet    20 000 
Arrende Gustavs    15 000 
Uthyrning badtunna, bord, stolar mm    2 000 
Medlemsavgifter    25 000 
Kommunala bidrag    20 000 
Övriga bidrag     10 000 
Jordbruksverket bidrag miljöinvestering  15 000 
Summa intäkter    142  000 kr 
 
 
 



 

 

 

Utgifter 
Projektet ”Fröjel-Årets socken 2018”   10 000 
Administration, porto, data mm    7 000 
Skolgården drift och el    35 000 
Skolgården underhåll    24 000 
Fester och arrangemang   20 000 
Medlemsavgifter SHF      6 000 
Försäkringar    10 000 
Kostnader miljöinvestering   15 000 
Ränta, bank       5 000 
Diverse      10 000 
Summa utgifter    142 000 kr 
 
 
Med denna verksamhetsberättelse vill styrelsen för Fröjel hembygdsförening tacka 
samtliga medlemmar och alla som under året stött föreningens verksamhet. 
Fröjel den 25:e mars 2018 
 
 
…………………. ……………………  ………………………. 
Jerker Enekvist                Lisbeth Jakobsson               Annika Pettersson 
 
…………………. ……………………….  ……………………. 
Tage Göthberg  Görel Almgren  Åsa Ingmansson
  
……………………………. 
Lars-Åke ”Ucca” Johansson 
 
 
 
 
 
 


