
Flera nya i styrelsen för Västmanlands Bygdegårdsdistrikt 

Västmanlands bygdegårdsdistrikt har hållit sin årliga distriktsstämma i Himmeta Bygdegård. De 

traditionsenliga stämmoförhandlingarna leddes förtjänstfullt av Köpings kommuns nya Kultur- och 

fritidschef, Daniel Holmvin som även berättade om sitt arbete med bl.a. det lokala föreningslivet.  

Stämman valde en ny styrelse för verksamhetsåret 2018, som därefter har konstituerats. Den nya 

styrelsen ser ut så här: 

Ordförande - Anders Westin – Ransta Nästa – Sala 

Sekreterare - Alf Olsson – Dingtuna – Västerås 

Kassör - Josefin Eriksson - Medåker - Arboga 

Vice ordförande - Göran Wallin, Ransta Nästa - Sala  

Ledamot - Kenneth Ericzon - Västerås 

Ledamot - Kjell Larson - Dingtuna - Västerås 

Ledamot - Ulrika Pettersson – Tärna – Sala 

Ledamot - Emma Rundgren – Kungsåra - Västerås     

Ersättare - Malin Westholm-Eriksson – Torpa - Kungsör   

Monica Stolpe-Nordin representerar SV (Studieförbundet Vuxenskolan) och Tommy Karlsson är 

ersättare för SV 

Barbro Larsson representerar Centerpartiet  

Vid stämman behandlades även två motioner som distriktsstyrelsen hade skrivit. En handlade om att 

förbundet bör stödja lokala föreningar kring uthyrningsfrågor och den andra syftade till att förbundet 

ska ta stödja föreningar och distrikt med mallar för olika dokument som följer bygdegårdsrörelsens 

grafiska profil. 

Årets Silvernålar delades ut till eldsjälar i Västmanlands bygdegårdsdistrikt. Alf Olsson och Kjell 

Larsson Dingtuna Bygdegård samt Carin Johansson och Anders Lindberg Tärna Bygdegård.  

Friteaterns producent, Eva Janstad berättade om aktuella föreställningar som alla fungerar bra i 

Bygdegårdarnas flexibla lokaler. Hon berättade även om hur Friteatern kan stärka det lokala 

arrangörsledet genom en tät dialog om marknadsföring och andra nödvändiga insatser.  

Från bygdegårdarnas förbundsstyrelse gästade Kenneth Nilsheim som bl.a. höll en workshop om 

Bygdegårdsrörelsens vision och framtidsarbete. 

 

 

Faktaruta: 

Västmanlands bygdegårdsdistrikt är ett av 24 distrikt i landet inom Bygdegårdarnas Riksförbund. 

I Västmanland är 37 föreningar anslutna till bygdegårdsrörelsen. Totalt i landet är det 1427 st föreningar.  

Den gemensamma beskrivningen för dem alla är att de är ”föreningsdrivna, allmänna samlingslokaler som 

är öppna för alla att hyra”. De arbetar även med att arrangera kulturprogram samt delta i lokala 

samhällsutvecklingsfrågor. Mer info: www.bygdegardarna.se  

http://www.bygdegardarna.se/

