
 

 

 

 

 

 

ÅRSBERÄTTELSE 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.” 

           

 

 

Välkommen till 

 

Årsmötet i Skolgården 

 

Söndagen den 17 mars 2019 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 2018 
 
6. Ekonomisk redovisning för 2018 
 
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 2019 Lars-Åke ”Ucca” Johansson, Tage Göthberg och Lina 
Fröjelid.  
 

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 2020- nuvarande 100 kr/ enskild medlem 
 
16. Fastställande av budget och verksamhetsplan för 2019 
 
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 2018 
Styrelsen har under året utgjorts av: 
Jerker Enekvist Mulde ordförande 

Tage Göthberg Nymans vice ordförande 

Åsa Ingmansson Nymans sekreterare 

Görel Almgren  Fardhem   kassör 

Lisbeth Jakobsson Hallgårds bokningsansvarig  

Lina Fröjelid  Bosarve 

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 265 betalande medlemmar, vilket är en ökning med 1 
person mot samma tid för ett år sedan. Styrelsen har under året haft 8 protokollförda 
möten.  
 
Årsmötet hölls i Skolgården 2018-03-25 
 
Årsmötet inleddes med att ordförande uttryckte sin glädje att Fröjel blivit utsedd till 
Årets socken på Gotland 2018. En utmärkelse som också innebär en hel del 
förpliktelser när det gäller samverkan och aktiviteter.  
 
Jerker Enekvist valdes till ordförande för en tid av ett år. Tage Göthberg och Lars-
Åke ”Ucca” Johansson omvaldes och Lina Fröjelid nyvaldes 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 2019 till 100 kr per år. 
 
Efter årsmötesförhandlingarna visade Gun Ingmansson bilder och berättade om 
blommande Gotland med fokus på rara växter i Fröjel. 
 
 



 

 

 

 

Händelser det gångna verksamhetsåret 

Fröjel ”Årets Socken 2018” 
 

”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.” 
 
Firandet av utmärkelsen ”Årets socken 2018” inleddes redan på nyårsdagen med 
högmässa i kyrkan, fyrverkeri och mingel i Skolgården.  Under januari månad 
genomfördes en idéträff där sockenborna listade förslag på aktiviteter under året. 
Listan blev lång med ett 40-tal fantastiskt spännande förslag från familjeaktiviteter, 
natur- och kulturaktiviteter, hälsa och friskvård, men framförallt fester i alla dess 
former. En arbetsgrupp med representanter från föreningar och företag i socknen 
tillsattes för att strukturera förslagen och göra ett förslag på kalendarium för året. 
Resultatet blev över förväntan med en mängd aktiviteter i bygden som kanske 
”toppades” av ”Öppet Fröjel” ett familjerally där socknen visade upp en del av vad 
som finns att bjuda på när det gäller förenings- och företagsveksamhet samt 
sevärdheter och smultronställen. Kvällen avslutades med en trivselkväll med mat och 
musik i Skolgården. Sammanfattningsvis finns det mycket att ta vara på från detta år 
inför planeringen av kommande år, men att fortsätta att samverka mellan föreningar 
och företag var något alla var överrens om. En gemensam aktivitetskalender om vad 
som händer i Fröjel under 2019 är redan inplanerad. Hembygdsföreningen tilldelades 
ett stöd på 15 000 kronor från Stiftelsen Ragnar och Lydia Nilsson till firandet av 
årets socken 2018. 
Nu lämnar Fröjel över vandringspriset i form av ett gårdskors vidare till Årets socken 
2019, Västerhejde. Vi säger grattis och önskar lycka till! 
 

Aktivitetskalender 2018 
Januari 

 1/1 Högmässa i Fröjel med efterföljande fyrverkeri och mingel i Skolgården 

 9/1 Planerings- och visionsmöte i Skolgården. Tillsättning av arbetsgrupp. 

 16/1 92 möjligheter – Workshop på Wisby Strand där Fröjel presenteras. 

 20/1 Gutar frågar gutar – frågetävling i Skolgården. 

 27/1 Buldardagen – Gutamålsgillet i Skolgården. 
Mars 

 28/3 kl. 17.30 Inspirationskväll Mötesplatser- Skolgården. Samverkan Studieförbundet 
Vuxenskolan. 

 29/3 kl. 19.30 Konsert Fröjel kyrka. Påskfestival Gotland. 
 
April 

 1/4 kl. 09.00 Fröjel kyrka med påskfrukost i Skolgården.  

 2/4 kl. 15.00 Överlämning ”Årets Socken”. Tårtkalas och kåseri av Roland ”Astuen” Olsson” 
om Fröjel i tidningen.  

 7-8/4 GLR. Mulde ridhus - Dressyrtävlingar 

 10/4 kl 18.00 Årsmöte med Hela Sverige ska leva i Skolgården 



 

 

 

 21/4 Fröjel kyrka. Dropp-in-dop.  

 28/4 kl. 10.00 Årsmöte Fröjel fiber. Skolgården 

 .30/4 kl. 19.00 Valborg vid Valbybodar. 
 
Maj 

 5/5 kl. 20.00 Fröjel Resort&Spa Konsert med Louise Hoffsten. 

 18-20/5 GLR. Puser - Hopptävlingar 

 20/5 kl. 08.00 Gökotta och orkidévandring med Gun Ingmansson.  Valbybodar  

 26/5 kl. 10-14 Familjedag för barnen och deras föräldrar vid Valbybodar. 
     
Juni 

 6/6 kl. 10.00 Vandring längs gamla vägar. Samling Skolgården. 

 30/6 Mulde Varpaklubb firar 10 års-jubileum vid Sandhamns camping.  
Juli 

 7-8 juli. 2-dagars i orientering i Fröjel 

 14/7 kl. 10-16 Loppisdag. Gemensam dag i socknen för alla som vill ordna loppis. 
Bakluckeloppis eller bord att hyra vid Mulde ridhus. Röda Korset ”Pop-up-kupa” finns på plats. 

 22 juli kl. 15.00 Föreläsning och guidning om 20 års utgrävningar av den vikingatida 
hamnen i Fröjel med Dan Carlsson. Samling Skolgården. 

 
Augusti 

 11/8 kl. 12.00 Fröjelvarpan vid Valbybodar. Traditionell sommarfest. 

 25-26/8 GLR Puser - Hopptävlingar 

 16/8 kl. 18.30 Upptäcksfärd Övre Fröjel med cykel. Samling Allianshuset . 
September 

 8/9 Vandring längs kulturleder I Fröjel. Hembygds-, Vallhagar-, Pilgrimsleden. 
Kulturarvsdag i samverkan med Riksantikvarieämbetet. Samling kastalen kl. 10.00 

 22/9 ”Öppet Fröjel”- ett familjerally runt socknen till sevärdheter och företagsbesök.  Kvällen 
avslutades med tipsfrågor med trivselkväll i Skolgården med levande musik 

 
Oktober 

 6-7/10 GLR Mulde ridhus - dressyrtävlingar 
 
November 

 18/11 08.30-14.00 Mulde varpaklubb tävlar om Muldegranen. 
 
December 

 27/12 kl. 08.30 Mulde World Cup i Mulde ridhus. Mulde varpaklubb. 
 

Arbetsgruppen Fröjel Årets socken 2018: Gunilla Lövgren, Yvonne Algotsson, 
Anki Wallin, Lina Fröjelid,  Åsa Ingmansson, Ing-Britt Robsarve, Hasse Jakobsson, 
Sven-Göran Algotsson och Jerker Enekvist (sammankallande) 
 
Skolgården 
Skolgården har även under detta år haft en hög beläggning. Antalet bokade 
aktiviteter överstiger 100 tillfällen vilket innebär att lokalerna utnyttjas ca 3 dagar i 
veckan. Även lägenheten på övervåningen har varit uthyrd under 7 veckor under 
sommaren, men även under en del helger under övrig tid. 
Under året har föreningen investerat i en ny modern spis med induktionsplattor och 
varmluftsugn, men även vinglas och stolsöverdrag till högtidliga fester. 
 
 



 

 

 

Barn- och familjeaktiviteter har genomförts under ledning av Åsa Ingmansson. 
Bland aktiviteterna kan namnas en familjedag vid Valbybodar den 26 maj. 

Viryayoga. Under året genomförs Viryayoga vid ca 30 tillfällen med instruktör 
Kristine Munkhammar vilket samlat ett 15 tal deltagare/tillfälle. 
 
Hembygdsleden. Under året har hembygdsföreningen underhållit vandringsleden 
längs kusten mellan kyrkorna i Fröjel och Klinte. Märkningen har kompletterats och 
stättor och broar har reparerats. 
 
Gökottan anordnades den 20 maj vid Valbybodar. Ett 30-tal deltagare fick uppleva 
en fin vårmorgon med en orkidévandring tillsammans med Gun Ingmansson längs 
strandängen mot Gannarveviken. 
 
Fröjel-varpan med flundrefest som planerades vid Valbybodar den 20 augusti fick 
inställas p g a för få anmälningar. Nya tag inför 2019!  
 
Miljöinvesteringsbidrag. Jordbruksverket har beviljat bidrag till Fröjel 
hembygdsförening på 15300 kronor till en miljöinvestering av Bottarve 1:42, området 
norr om kyrkan, en lokal för Stor Skogslilja. Området är nu röjt och föreningens 
medlemmar har vid två tillfällen ställt upp med bränning av sly och ris. 
 
Skolgårdsbiblioteket. Den 22 september invigdes det nya Skolgårdsbiblioteket i 
gamla entrén där alla är välkomna att lämna och låna böcker. Biblioteket är öppet 
dygnet runt hela året.  
 
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 100 tillfällen. Fröjel hembygdsförening har beviljats ett 
driftbidrag från Kultur- och fritidsförvaltningen på 9575 kronor för att kunna hålla en 
samlingslokal i bygden. 
 
Fröjel-bladet har kommit ut sex 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 
En ny version av Fröjel Hembygdsförenings hemsida har öppnats under året. 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 
hembygdsträff i Västergarn. 

 Fröjel 2:s skifteslag. Annika Pettersson har representerat 
hembygdsföreningen på årsmötet för Fröjel 2:a skifteslag. 

 Deltagit i valborgsmässofirande vid Valbybodar. 

 Jerker Enekvist har representerat Fröjel Årets socken 2018 i styrelsen Hela 
Sverige ska leva. 

 Lisbeth Jakobsson och Jerker Enekvist har suttit i juryn som utser Årets 

socken 2019. 

 Samverkat med Studieförbundet Vuxenskolan i ett flertal arrangemang 

under året.  

 

Verksamhetsplanering inför 2019 – Fröjel Hembygdsförening 
 

 Valborgfirande vid Valby bodar planeras ihop med Valbybodar 
hamnförening. 

 Gökotta i samverkan med Fröjel Rödakorskrets.  

 Fröjelvarpan vid Valbybodar. Föelsedagsfest Fröjel hf 70 år. 

 Aktivitetskalender Fröjel 2019 i samverkan med övriga föreningar/företag. 

 Föreläsningar om Fröjels natur- och kultursevärdheter 

 Loppisdag. Gemensam dag för hela socknen. 

 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.  

 Skolgården. Måla alt. byta fönster i övervåningen samt takkupor, lägga nytt 
golvmatta i lägenheten. 

 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 nya hemsidan. Använda 
Facebooks sida. 



 

 

 

BUDGET 2019 
Inkomster 
Fester och arrangemang   10 000 
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 
Summa intäkter    117  000 kr 
 
 
 
Utgifter 
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 
Ränta, bank       5 000 
Diverse      10 000 
Summa utgifter    117 000 kr 
 
 
Med denna verksamhetsberättelse vill styrelsen för Fröjel hembygdsförening tacka 
samtliga medlemmar och alla som under året stött föreningens verksamhet. 
Fröjel den 17:e mars 2019 
 
 
…………………. ……………………  ………………………. 
Jerker Enekvist                Lisbeth Jakobsson               Lina Fröjelid 
 
…………………. ……………………….  ……………………. 
Tage Göthberg  Görel Almgren  Åsa Ingmansson
  
……………………………. 
Lars-Åke ”Ucca” Johansson 
 
 
 
 
 
 


