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Daniel  Watkinson

Kultur— och fritidsnämnden

KOIVIIVIUNALT BIDRAG VID BOVERKETSANSÖKNINGAR.

Kommunalt bidrag till Sala nya Folkets Hus förenings

boverketsansökan.

Senast den 1 december varje år kan man söka investeringsbidrag till allmänna

samlingslokaler hos Boverket. Beslutet om bidrag tas i maj året efter.
lnvesteringsbidrag kan ges till nybyggnad, ombyggnad och inköp av allmän

samlingslokal, samt till standardhöjande reparationer, tillgänglighetsskapande

åtgärder och energiåtgärder.

lnvesteringsbidraget kan ges till ideella föreningar samt stiftelser och aktiebolag

som arbetar utan vinstsyfte och som har en allsidig verksamhet.

lnvesteringsbidrag kan lämnas upp till högst 50 procent av den godkända

kostnaden. För att få bidrag krävs också att kommunen medverkar i finansieringen
av projektet med minst 30 procent av kostnaden.

lnvesteringsbidraget kan sökas för bl.a. vissa åtgärder för energieffektivisering eller

för miljöförbättring, till exempelvis uppvärmningssystem eller avloppshantering.

Sala nya Folkets Hus förening ansöker om 30  %  finansiering av Sala kommun i

samband med deras ansökan till Boverket gällande förändringen av lokalen. Total

projektkostnad är beräknad till 1 563 490 kr.

Förslag till beslut:

Kultur— och fritidsnämnden beslutar

gm bevilja Sala nya Folkets Hus 470 tkr, under förutsättning att Boverket beviljar 50

%  av projektkostnaden.

Kultur och Fritid

Daniel Watkinson

Fritidsutvecklare

Kultur och fritidskontor Besöksadress: Norra Esplananden Daniel Watkinson
Kultur— och fritidsnämnden 733 31 Sala Fritidsutvecklare

Box 304 Växel: 0224—74 70 00 daniel.watkinson@sala.se

733 25 Sala Fax: 0224-188 50 Direkt: 0224—74 78 30

kommun.inf0@sala.se

www.sala.se
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&&g Ansökan om investeringsbidrag
ur””* / 5 till allmänna samlingslokaler

Boverl<et *  *"71 , 0  enligt förordningeni199611593) (BFS 2007:10)
JU

50 %%
lnlämnasi1 8X '(lll Zl [[02 wu, atum iarienummer

Boverket Pau 2  0 17  1128
Box 534 Nn!/Vill] )9 ”il/n);
371 23 KARLSKRONA 0» Vitis

Bidrag söks lör

X  standardhöjande reparation nybyggnad ombyggnad tillbyggnad köp ;( tillgänglighetsåtgärder
Kommun Länsbeteckning Fastighetsbelcckning

Sala U Borgmästaren 1

Uppgifter om sökanden m.m.
Sökandens namn  _ Lokalen: telelonnummer

Sala nya Folkets Hus förening U  P  A 0224—10251
Sökandens gatuadress Postnummer Postadress

Borgmästargatan l 733 30 Sala
Upplysningar om projekt lämnas av telelon (dagtid) Organisationsnnummer

Måns Gustafsson 070—322 11 19 77 95 00-12 18
Sökandekategori Fastighetens byggnadsår

x  Förening Aktiebolag Stiftelse Annan 1930
Sökanden arbetar Bidrag har samtdigt söks hos

utan med annan
x vinstsyfte vinstsyfte SST Allmänna arvsfonden statlig stödform s
Fastighetens ägare (om annan än sökanden) Marken disponeras med

x äganderätt tomträtt annan nyttjanderätt  _  ______ _ __
Tid för byggnadsarbetenas påbörjande avslutande Sammanlagd samlingslokalyra

20180815 20190630 ca 800 m1

Till ansökan skall följande handlingar bifogas:

Bilaga nr

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Handlingar ges in i 1 ex.

Redovisning av övriga allmänna samlingslokaler i upptagningsområdet. Bifoga karta där
andra allmänna samlingslokaler är markerade.Ange antal invånare i upptagningsområdet.  _

Utredning om lokalens användning (se blankett) och om föreningslivet på orten.!

Ätgärdsbeskrivning (se blankett)._

Ritningar. Plan-, sektion- och fasadritningar ] skala 1:100, uppmätningsritning, situationsplan-

Kostnadssammanställning (se blankett). Redogörför eventuellt anbudsförfarande. *

Finansieringsplan för projektet och driftskalkyl för lokalen (se blankett)._

Långtidsbudget för minst 5 år (när Boverket så kräver)._

Årsredovisning (se blankett) och verksamhetsberättelse._

Stadgar/Bolagsordning m.m.  _

Nyttjanderättsavtal. Ges in närföreningen inte själv äger lokalen eller marken._

Protokollsutdrag eller annan handling som undertecknats av behörig, där det framgår

att kommunen har åtagit sig att medverka i finansieringen av projektet med minst
30 procent av det bidragsunderlag som Boverket fastställeri ärendet.

BI 551 utg 7

Boverkets anteckningar
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Utredning om  lokalens  användning
Antalsammankomster/år

Avserår 2016

Senaste verksamhetsåret Förväntad beläggning efter åtgärd
Sammankomster Upplåtes ej för

Egen  regi  Uthyrning Totalt Egen regi Uthyrning Totalt

Föreningsmöten  _ _  _ 85 85 120 120

Politiska möten  _ 1 2 l2 12

Religösa sammankomster  _  _ 4 4 4

Studiecirklar _ _  _

Teaterföreställningar

(professionella)  _ _ _ _  _ _ 3 3

Amatörteaterföreställningar (inkl.)

repetitioner, egen verksamhet etc, 5 5 l 0 lO

Hantverk, hobbyverksamhet  _ _

Utställningar—antal dagar  _ 15 10 25

Kulturarr i övrigt

t.ex musik, föredrag _  _  _ _ _ 40 40 40 40

Filmvisning _ _ _ _ _

Idrott/motion  _ _ _ _ _ _

Offentliga danser  . 5 5

Föreningsfester  _ _ _ _ 2 O 2 O 3 O 3 O

Privata sammankomster (t.ex.

bröllop, födelsedagskalas) _ _ 2 O 2 O 3 O 3 O

Barn—och ungdomsverksamhet_

Kurser, konferanser  _ _ _ _ _ 2  O 2 0 4 5 4 5

Övrigt(specificera)  _ _

Summa 206 206 18 292 298
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Verksamhet/utnyttjande: I huvudsak

Typ av  verksamhet _ Före åtgärd _— __ Efter  åtgärd

Dagtid Kvällstid Helger Kvällstid Helger

U
cu
(Cl
:.
O.

x Egen verksamhet )(

X

)( Andra föreningar

)( Privata arangemang

Kommunal verksamhet

DEDI-

EDDIE

DD!!-

SIDED

DH!!!

DIHHD

Annat

Förekommer säsongsvariationer  i  fråga om lokalens användning. Redovisa i förekommande fall.

Föreningens verksamhet är i nuläget koncentrerad till vår och höst.

vi har mer uthyrning än tidigare.

Förekommer samverkan/samnyttjande med annan i drift och skötsel av lokalen bör det redovisas, liksom villkoren för samverkan.

Redovisa om annan anmält intresse av lokalen och åtagit sig visst ansvar för drift och skötsel av lokalen.

Förekommer verksamhet] lokalen utan förbokning. Redovisa i förekommande fall.
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Åtgärdsbeskrivning

Lämna här en redogörelse för projektet. Beskriv de planerade åtgärderna

och de skäl som ligger till grund för ansökan. Bifoga gärna foton på lokalen.

Lokalerna år i behov av anpassning och modernisering,att utveckla_lokalernam

till att bli den attraktiva mötesplats som många medborgare använder sig av!

måste våra lokaler vara tillgängliga.

Automatiska dörröppnare — 400 tkr (SO tkr st, 8 st)

Hörselslingor — 100 tkr (20 tkr/st, 5 st)

Utbyte av fönster (energi/treglas) — 450 tkr

Byte av dörrparti — 300 tkr (mot Kungsgatan)

Framtagande av offerter pågår och kommer att fortsätta under våren.

4m)



Kostnadssammanställning
Observera vikten av en omsorgsfull projektering. Kostnadssammanställningen utgör grunden för beräkning av bidragsunderlaget

Gäller ansökan vid köp, ny— och ombyggnad (ändring) ellerstandardhöjande reparation.

Sammanställninga av kostnader

Ange här kostnader för: Kronor

Kostnader för tomt och mark

FörvärVSkostnader i samband med köp av samlingslokaler

Byggmästeri _ _ _ 750 000

Målning __ _ ___ ___ _  ______ __

Ventilation

WS-installation  _

EL-installation

Administration _

Konsultkostnader

Räntor och kreditiv

Konstnärlig utsmyckning (max 1% av bidragsunderlaget) _

Fasta inventarier

Mervärdesskatt  _ l 8 8 4 9 O

Eget arbete, ange antal timmar 75 t im * l 0O kr: 7 5 0  O

(ej eget material, gåvor etc.)

Summa kronor 938 490

Gäller endast ansökan om bidrag förtillgänglighetsåtgärder.

Sammanställninga av kostnader
Åtgärder Kostnad Moms Summa

1.Anpassning av

hygienutrymmen  _

2.Ramp_ _ _ _ _ _ _ _

3.Hiss_ _ _  _ _ _ _ _ _ _

4.Hörslinga lOO 000 25 000 125 000

5.Ö ri atill än Ii hets-
åtéägdergämäiggen; 400 000 100 000 500 000

Summatotalt 625 000
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Finansieringsplan för  projektet  och driftskalkyl för lokalen

Kapitalanskaffning

—bankmedel

Egen insats

_annat, nämligen

Särskilda arrangemang, insamlingar

Bidrag från företag, (sponsoring) _

Beräknat kommunalt bidrag

Beräknat statligt bidrag

Banklån

Annat lån

Summa 1

Beräknade intäkter (efter åtgärd)

Medlemsavgifter

Hyror

Egna arrangemang

Övriga intäkter av egen verksamhet

Kommunaltdriftbidrag

Kommunal uppdragsersättning

Bidrag från  — det lokala näringslivet

Bidrag från  — annat (specificera)  _

Övriga intäkter

Finansieringsplan

Summa intäkter 1 0 0 0 0 0  0

Beräknad projektkostnader

 

Belopp kr Belopp kr

698 Kostnad förköp av fastighet _  _  _  _

Byggkostnad  .  _  _  _  _  _  _  _  _ _  _ _ _

Vid ny- och ombyggnad ange andelen

nybyggnad respektive ombyggnad

Nybyggnad .....................................................................

Ombyggnad

4— 6 9 0 4 7  Övriga kostnader, nämligen _________________________________________

(t.ex. lösa inventarier)

'781 745 _______

312 000

563 490 Summa

Driftskalkyl

Beräknade kostnader (efter åtgärd)

Belopp kr Belopp kr

Kostnader för egen verksamhet _  _

880 000 Lönenarvoden, sociala avgifter _  _ _  _  _  _  200 000

Fastighetsadministration _  _  _  _  _ _ 100 000

Elkostnader _ _  _  _  _ _  _  .  _ _  _  200 000

120 000 Uppvärmning _  _  _  _  _  _ _ _  _  _ 130 OOO

Vatten/avlopp _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ 35 000

Löpande underhåll  _  _ _ _  _  _  _ _  _  _  100 OOO

Akutunderhåll _  _ _ _  _  _ _ _  _ 75 000

Städning,renhållning,förbrukningsmateriel  _  _ 50 000

Försäkring _  _  _  _  . _  _  _ _ _  _ 35 OOO

Räntenetto _ _  _ _ _  _ _  _ _ _ _ 45 OOO

Avskrivningar  _ _ _  _  _ _ _  _  _  _  _ 20 OOO

Avsättning tillfonder  _  _ _ _ _ _  _ _ _

Övriga kostnader

Summa kostnader 990 000
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Årsredovisning

Förening ___Folkets klos_mSala (årsredovisning, la_inlaga nr 8) AvserårHZ'Q-gllé __________________________________

Intäkter  (före åtgärd) Kostnader (före åtgärd)

Belopp kr Belopp kr

Medlemsavgifter  _  _  _ _  _  _  _  .  _ _ _ Kostnaderföregenverksamhet  _ _ _ _  _  _

Hyror_ _  _  _  _ _  _ _ _ _  _  _  _  _  _  _ Löner,arvoden,socialaavgifter  _  _  _ _  _  _

Egnaarrangemang_ _  _  _  _  _ _ _  _ _ _ Fastighetsadministration  _ _  _  _  _  _  _  _

Övrigaintäkteravegenverksamhet_ _ _ _ _ __ Elkostnader  _ _ _ _ _  _  _  _  _  _  4  _

Kommunaltdriftbidrag _  _  _  _  _ _  _  _  _ Uppvärmning _ _ _ _  _ _  _  _  _ _ _ _

Kommunaluppdragsersättning _  _ _ _ _  _ __ Vatten/avlopp _  _  _ _  »  __ _  _ _ _  _  _

Bidragfrän—detlokalanäringslivet _ _  _  _  _ _ Löpandeunderhåll_ _  _ _ _ _  _  _ _ _

Bidragfrån—annat(specificera) _  _  _ _ _ _ Akutunderhåll  _  _  _ _  _ _ _ _ _ _ _  _

Övriga intäkter ____________ Städning, renhållning, förbrukningsmateriel  _

Försäkring _  _  _  _  _  _  _  _ _ _

Summa intäkter Räntenetto

Avskrivningar

Avsättning till fonder

Övriga kostnader

Summa kostnader

Tillgångar Skulder
Belopp kr Belopp kr

Kassa _  _  _  _  _  _  _  _ _  _ _ _ _  _  _ Hypotekslån _ _ _  _ _ _ _  _  _ _

Postgiro  _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ _ _  _  _ Banklån  _  _  _ _  _  _ _ _  _  _  _  _  _  _

Bank_ _  _  _  _  _  _  _  _  _  _ _ _ _  _ _ Kommunalalån_ _  _  _  _  _ _  _  _  _  _  _

Fodringar  _ _ _  _ _ _ _ _  _  _  _ _  _  _ Statligalån _ _  _  _  _  _ _ - _ _ _ _  _

Fastighet _  _ _ _  _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ Fonder  _  _  _  _ _ _  _ _ _  _  _  _  _  _

Inventarier  _ _  _  .  _  _  _  _  _  _  _  _  _ Övrigaskuider  _  _ _ _ _ _  _  _  _  _ _

Övrigatillgångar Egetkapital

Summa tillgångar Summa skulder
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Sökandens  anhållan  om bidrag, intyg om uppgifterna samt underskrift

Bidrag lämnas med högst 50 procent av bidragsunderlaget vid köp, ombyggnad eller standardhöjande reparation. Vid ny— eller

tillbyggnad lämnas bidrag med högst 50 procent av bidragsunderlaget för lokalytor upp till 1 000 kvadratmeter. Om ansökan avser

bidrag förtillgänglighetsskapande åtgärder lämnas bidrag för hela kostnaden upp till 200 000 kronor.

Totalkostnad för projektet l 5 6 3 4 9 O kronor (se kostnadssammanställning).

Med hänvisning till de uppgifter som lämnats här ansöker vi om bidrag med 78 1 74 5 kronor.

X  Det intygas på heder och samvete att uppgifter om de faktiska förhållandena är riktiga, samt att lokalen kommer att hållas öppen och
tillgänglig för föreningslivets möten, Studieverksamhet, kulturell verksamhet, förströelse, fritidssysselsättning eller någon annan liknande

verksamhet enligt 1§ förordningen  (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler.

ORIKTlGA  UPPGIFTER  KAN MEDFÖRA ATT  BIDRAGET ÅTERKALLAS

On och datum Firmaleckn  9

Sala 20171129 1  iZi/?Vi &%M
Namnlönydligande

Måns Gustafsson



olkets  Hus

 

2017-11—29

Vi kommer att komplettera vår ansökan om investeringsbidrag till allmänna

samlingslokaler med nedanstående dokument.

1. Ritningar mm, offertunderlag och vilka tillgängligheter som avses

Medföljande ritningar ger inte vid handen det som vi avser att göra, utom i ett avseende,

Ritningen över fasaden mot Kungsgatan, det är den entrén som avses i ansökan. I övrigt

handlar det om automatiska dörröppnare/stängarc, hörselslingor som ska pekas ut på

ritningar.

2. Kommunalt beslut om medfinansiering

Då kommunen ännu ej har fattat sitt beslut om medfinansiering, finns därför inget

protokollsutdrag eller liknande ännu. Vi inväntar besked om detta.

Med vänliga hälsningar

./ //// ???/d? 77% -
L”

Måns Gustafsson

Ordförande
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Folkets Hus
Bilaga nr 1

med tillgång till 1‘ le..—_ 2.5amlingslokal
olika Eokaler för f _  Blä salen -
uthyrning och ett (  Kommunens

.,
"'="'-” som kommunen

" '—  » .  l

. 'lillhandanaller
"T‘ 3  _; f,? __

Kommentarer

1.

2.

3.

4.

Folkets Hus Sala  — sökandes lokal

Fastigheten ryms  i  två byggnader, ligger centralt, närmaste upptagningsområde rymmer ca

8 000 invånare. Verksamheten vänder sig till hela kommunen (ca 22 000 invånare) Den

största lokalen närmare 300 kvm. Egentligen den enda tillgängliga konferenslokalen i

centrala delen av Sala.

Blå salen  — ligger vid stadsbiblioteket

Drivs av kommunen, finns idag möjligheter att hyra denna lokal för medborgare och andra.

Lokalen hyrs ut billigare än sökandes lokaler. Diskussion pågår om lokalen ska övergå till

biblioteket.

Kulturkvarteret Täljstenen  —

Drivs av kommunen i samverkan med olika föreningar  -  ett utvecklingsområde som

innehåller olika verksamheter, en större samlingslokal med en mindre scen. Finns även ett

museum  — Ivan Augueli.

Kaplanen

Helt nya föreningslokaler som kommunen står för och upplåter till olika föreningar inom

funktionshinderrörelsen. Tekniskt välutrustat.



Folkets Hus
& Sala

 

Bilaga nr 1

5. Folkets Park

Betydelsefull för salaborna, ligger utanför vårt upptagningsområde. Men har den största

samlingslokalen  i  hela kommunen.



. Folkets Hus
”* Sala3 Bilaga  2
  
Föreningslivet  i  Sala

Det finns idag ca 200 st. verksamma föreningar i Sala kommun. Det måste tolkas som ett ganska

normalt antal föreningar. Inom föreningslivet i Sala finns det en bra grogrund för samverkan, många

föreningar gör ett stort arbete. Men självklart är det en fråga om resurser och vilka villkor som

erbjuds föreningslivet i dess helhet, vad gäller t.ex. olika former av stöd mm. För de

samlingslokalsägande föreningarna finns det en konkurrenssituation i och med att kommunen själv

ger föreningar möjligheter tillgång till lokaler med t.ex. hög teknisk kompetens, låg hyressättning

mm.

Föreningslivet domineras av idrottsföreningar. Framförallt av lagidrotter men på frammarsch syns

även individuella idrotter såsom triathlon, cykling, hästsport m.fl. Det finns även en stark

uppåtgående tränings/motionsrörelse.

Vad gäller kulturföreningar så för de (precis som i många andra kommuner) en ojämn kamp mot

idrottsföreningar i deras vilja att nå ut till fler och därmed öka sin verksamhet. Att hitta de olika

lösningarna för de kreativa näringarna är stort arbete som kommunen tillsammans med olika

kulturföreningar skulle jobba mer med. Men utifrån de förutsättningar som gäller så finns ett gott

utbud av aktiviteter även inom detta område. Det finns en mycket stor potential om de olika

föreningar och t.ex. samlingslokalshållande föreningar skulle samarbeta mer.
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Kallelse till Extra föreningsstämma för Folkets Hus Sala

Organisationsnumrner 779500-1218
Plats: Folkets Hus Sala

Datum: 2017-04-27

Kl. 11.00

”En plattform för möten och drömmar”

Vis io n

'  .  Folkets Hus Sala ska skapa möjligheter för demokrati, samhällsutveckling, kulturupplevelser, bildning och

kreativt skapande genom att tillhandahålla angelägna mötesplatser och verksamheter för Sala kommuns

medborgare, där medborgarnas delaktighet och engagemang uppmuntras och tillvaratas.

FOLKETS HUS SALA

den 27 april 2017
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Folkets Hus

EXTRA FÖRENINGSSTÄMMA

30 April klockan  11,00 2017

Lokal Folkets Hus

1
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Förenings stämma

20]  7—04-30
kl.  l  1.00
Folkets Hus Sala

Protokoll

1. Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet och hälsade alla välkt'nnna.

2. Dagordningens godkännande
Stämman beslöt godkänna dagordningen.

3. Fråga om stämman iir utlyst i behörig ordning

Stämman beslöt att mötet var utlyst i behörig ordning.

4. Val av mötesfunktionärcr

.'\/  'l'ill ordfömnde valdes Mans Gustafsson.

13/ Till sekreterare valdes låwa Gustafsson.

C/ Till protokollsiusterare tillika rösträknare valdes Gunilla Kalldin och Lars-[Evert Oscarsson.

5. Styrelsens berättelse

Verksamhetsberättelsen föredrogs och lades med godkännande till handlingtrna.

6. Revisorernas berättelse

Revisorernas berättelse föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.

7. Fastställande av balansräkningen

Resultat och balansräkningen föredrogs och lades med godkännande till handlinemrna.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

Stämman beslöt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsaret 3016.

9. Beslut med anledning av resultatet

Stämman beslöt. i enlighet med styrelsens förslag att. överskottet på 284 160, 95 kr överföres i ny

räkning.

10. Beslut om arvoden till styrelse och revisorer

Stämman beslöt att inga arvoden ska utga.

11. Val

:\  f  Kassör _lan Berndtsson 2 är

B,." Ledamöter ;tatn ;\li 2  är

Anders Larm 2 är

C/ Suppleanter liwa Gustafsson 1 är

llanna lx'arlbom 1 är
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Gunilla  Halldin l:Ir
0/ Rex"-inr _llirgun Lumlhlml l  :Ir
lL/ Rcviwrsaupplcmn Lunnnrl (")—allund l  .l.’
F/ ()mhud MW.—. årsmöte  l",x  :! (änglars-um I  nr

G/ \":lll)crl‘dnin}; Styrelsen i  sin  hulhcl  iir valberedning l  :Ir
l  l/  (\diungcmd Rnlmul  .-\y,cr(lnl I  :Ir

12/  Övriga  iircndcn
:\/ Styrelsen  infrmnurnr  um vurksmnhclsplnn ”ch budget  201.7.

13.  Avslutning

Ordförande  avslutade mille: och inckndc  alla  för vim“ intresse.
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  Folkets Hus
Sala

Styrelsemöte (pc.- cnpsulzlm)

Konstituerande 71C] ECO  "  1219;

Datum 2017—05—05

Protokoll

1. Mötets öppnade

Ordförande öppnade mötet och hälsade den nya styrelsen välkommen till
Folkets Hus föreningens styrelse.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Styrelsens konstituerande, enligt föreningsstämmans beslut.

Måns Gustafsson ordförande

Jan Berndtsson kassör

Lars — Evert Oscarsson sekreterare

Adham Ali ledamot

Anders Larm ledamot

Ewa Gustafsson suppleant

Gunilla Kalldin suppleant

Hanna Karlbom suppleant

Roland Ågerdal adjungerad

4. Val av verkställande utskott

Ordförande föreslår att följande personer väljs

Måns Gustafsson

Jan Berndtsson
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Styrelsen beslutar enligt förslaget med följande tillägg att VU far i uppdrag att
själv komplettera med ytterligare en person.

5. Val av firmatecknare

Styrelsen beslutar att välja var för sig Mans Gustafsson. 610806-1 33 och Jan
Berndtsson 631006-1251. att teckna föreningens firma. i övrigt tecknar hela
styrelsen föreningens firma.

Till att teckna och sköta föreningens bankgiro och internetbanken utses Jan
Berndtsson som huvudansvarig med Mans Gustafsson som stöd.

Paragrafen förklaras omedelbartjusterad.

6. Val av föreståndare

Styrelsen ska enligt stadgarna inom sig utse en föreståndare. Ordförande
föreslår att, i enlighet med den tidigare styrelsens beslut att Jan Berndtsson
utses till föreståndare, ersättning utgår enligt kollektivavtal för förestandare
inom Folkets Hus och Parker, detta enligt tidigare överenskommelse mellan
föreningen och Jan Berndtsson. Uppdraget som föreståndare sträcker sig i
första hand till och med den 30/6. Om detta är parterna överens. Styrelsen bör
fatta ett beslut om en förlängning senast under inledningen av juni månad.

7. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte blir  2017-06-11  kl. 14.00

8. Avslutning

Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.

a?” — gaf/M—
Lars  -  Evert Oscarsson

Sekreterare
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Protokoll

l. Mötets öppnande
Ordförande öppnade mötet och hälsade alla valkntnna.

2. Dagordningcns godkännande
Stämman beslöt godkänna dagordningen,

3. Fråga om stämman är utlyst  i  behörig ordning

Stämman beslöt att mötet var utlyst i behörig ordning.

4. Val av mötesfunktionärer

:\  /  Till ordförande valdes Mans Gustaf.—"sun.

B/ 'l'ill sekreterare valdes litt—a Gusta! son.

C/ 'l'ill protokollsiustemre tillika rösträknare valdes Gunilla Kalldin och  Lars-

 

,vert Oscarsson.

S. Styrelsens berättelse

Verksamhetsbenii(relsen föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.

6. Rcvisoremns berättelse

Revisorernas berättelse t'Ejredrugs och lades med godkännande till handlingarna

7. Fastställande av balansräkningen

Resultat och balansräkningen föredrogs och lades med godkännande till handlingarna.

8. Fråga om ansvarsfrihet lör styrelsen

Stämman beslöt att styrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksatnhetsaret 20m

9. Beslut med anledning av resultatet
Stämman beslöt i enlighet med styrelsens Förslag att överskottet pa 284 160, 93 kr överföres i ny

räkning,

10. Beslut om arvoden till styrelse och revisorer

Stämman beslöt att inga arvoden ska utgå.

11. Val
A/ Kassör jan cdtssun 2  nr

B,’ ledamöter Adham Ali ?. är

Anders Larm 2  nr

C/ Suppleanter Ewa Gustafsson 1 är

Ham-m  Karlbotn l ar

,Å/ä-o



(lnnillzl lx'nlltlin l ut

D,!" Revisor Jörgen Lundblad l 1”

li,/E c'im)rssupplcnnl ],cnnzn't Östlund ' nr

15/ Ombud ,Xlll's ursmötc l".wn(lnslnfssm1 l nr

(3/ Valberedning Styt'clscn  i  sin hclhut iir valberedning ) m

[I,/" _dungcmd Roland :lgctdztl 1 ”f

12/ Övriga  ärenden

.-\/  Styrelsen informerat" om vcrksnmltctsplnn och budget  2017.

13. Avslutning

Ordförande avslutade mötet och tnckndc alla för visat intresse.

Kalldin 6a [donGunilla

Lars-Evert Oscarsson »? W  L:
.// ’/

/ / Z , Å

&K/ébmJusterar—c Q  _c (_ ,, . ' ?!!/(é

4426;» fV/[lf/A—   
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S:a Egna insättningar

och  uttag

Aktiekapital

29.09 Å  rets resultat
S:a  Aktiekapital

Balanserad vinst eller förlust

ZQQÅ Balanserad
vinst/förlust

S:a Balanserad vinst

eller Förlust

S:a Eget kapital

Skulder
Långfristiga skulder
gm Cheekräkningskredit

ZJÅQ lnteckn/Reverslftn

S:a Långfristiga

skulder

Kortfristiga skulder

_ZJfLQ l..everantörsskuldcr

& Övr. kottfr. skulder

MILJONEN

27.132 Personal skatt
Zlål Avräkn sociala

avgifter
2m Införsel
M Div kortfristiga

skulder

29.19 Upplupna löner
ZQÅQ Upplupna sem löner

22511 Upplupna sociala
avgifter

S:a Kortfristiga
skulder

S:a Skulder

S:a  EGET KAPITAL,
AVSÄTTNINGAR
OCH SKULDER
Resultat:

  

_:1—12411,80 442 411,80 0,00

()() 210,50  ()()  210,50 (UN)

96 216,50 96 216,56 0,00

l  254 873591 254 873,59 (LIN)

1 254 873,591 254 873,59 0,00

908 678,35 908 678,35  0,00

_492 659,92 _492 659,92 79 524,57
_454 000,00 _454 000,00 20 000,00
-946 659,92 —946 659,92 99 524,57

.70 279,00 .70 279,00 57 044,38
_22 043,00 .22048,00 0,00

-4 060,00 _4 060,00  2  460,00
0,00 0,00 504,00

—1415,00  -l  415,00 1415,00

0,00 0,00 —1 583,35

-2 728,00 -2  728,00  0,00
_20 705,00 —20 705,00 0,00
_13 t67,00 :13 167,00 580500

434 402,00 434 402,00 44 637,03

-1 081 061,92 1 081 061,92 144 161,60

—172 383,57 -172 383,57 144 161,60

0,00 0,00 297 887,60

-442 411,80

()(.  jl(._ xt.

96 216,76

908 670,55

«HS 133,55

":P.—'t ruttmr)

—847 135,35

.  1 600,01”)

5041. )()

0,00
.1 533,55

‘2 723,00
-20 705,00

7 562,00

-89 764,97

-936 900,32

-28 221,97

297 887,60



 

Revisionsberättelse

\'i har granskat at" 'edovisningen neh bokföritnren samt styrelsens förvaltning för Folkets

llusföt'eningeu  i  Sala för är 2016. Det är styrelsen som har ansvar för tiikenskapshandlingarna,

förvaltningen och för att ärstetlovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vart

 

ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och fön—"altningen på grundval av var revision.

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi genomfört

tevisonen, för att med hög, men inte absolut säkerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte

innehåller väsentliga felaktighter. lin revison innefattar att granska ett urval av underlaget] för

belopp och annan information i räkenskapshandlingarna.

Vi har granskat väsentliga beslut och åtgärder i föreningen för att kunna bedöma om nagon

styrelseledamot har handlar i strid med årsredovisningslagen eller föreningens stadgar.

Vi anser att vår revison ger oss rimlig grund för våra uttalanden nedan.

-  Årsredovisningen har upprättats i enlighet med de krav som ställs utifrån lagstiftning och

ger en rättvisande bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god
revisionssed i Sverige. Protokollen är förenliga med de beslut som har fattats av styrelsen.

-  Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlat i strid med föreningens
stadgar. Vi tillstyrker att årsmötet fastställer resultat och balansräkningen, disponerar

resultatet enligt förslag från styrelsen och att årsmötet beviljar styrelsens ledamöter

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Sala 2016—04—

Karl-Axel Ekebom jörgen I,,undblad Kenth Andersson

Förtroendevald ReviSOr Förtroendevald Revisor Förtroendevald Revisor
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Folkets Hus

se Sala&&

Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär an vi genomfört

revisonen, för att med hög, men inte absolut" sakerhet försäkra oss om att årsredovisningen inte

innehåller viisentliga felaktightcr. lin revison innefattar att granska ett urval av llll(lCl'l2l_l(('l] för

belopp och annan information i riiltettskapsh:tntllingatna.

Vi har granskat väsentliga beslut och ;"ttgiirtleri föreningen för att kunna bedöma om någon

styrelseledamot har handlat i strid med arsredm'isningslagen eller föreningens stadgar.

Vi anser att var revison ger oss rimlig grund för vara uttalanden nedan.

-  Årsredovisningen har upprättats i enlighet. med de krav som ställs ntit'rzin lagstiftning och

ger en rättvisande bild av föreningens resultat och Ställning i enlighet med god

revisionssed i Sverige. Protokollcn är förenliga med de beslut som har fattats av styrelsen.

- Styrelsens ledamöter har enligt vår bedömning inte handlar i strid med föreningens
stadgar. Vi tillstyrker att. årsmötet fastställer resultat och balansräkningen, disponerar
resultatet enligt förslag från styrelsen och att årsmötet benljar styrelsens ledamöter
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2016.

Sala zei/221432?—

 

iZi/=
Karl—Axel Ekebom rge undblad Kendt Andersson

Förtroendevald Revisor Förtroendevald Revisor Förtroendevald Revisor

Resultatdlsponering

Styrelsen Föreslår föreningsstämman att översskottet på
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Underskrifter styrelsen

Måns Gustafsson Anders Larm

Ordförande V. ordförande
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Resultatdisponering

Styrelsen förcglilr l'örvningsgliinunzm nu (ivcrsslmllut pil

297, 387, 60  tkr förs  i  ny räkning
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Folkets Hus
Sala

 

Verksamhetsplan 2017

lnnevarattde VP prolongcms, dit Folkets Hus och Parker
riksmrganisatzion avser att fastställa en ny centralplan under högten
2017.

i.

 

En plattform för möten och drömmar

Vi vill atllcla med att göra vart Folkets Hus lillen möteäplats som ett

verktyg för människors möten och drömmar.

Vi arbetar sedan en tid tillbaka med liolkets llus och Parkers styrdokument

som vi kallar för "Möjligheternas tiiötesplats”. Kiirnan ligger i hur vi

tillsammans och var och en för sig kan utveckla var mötesplata" till att pa ett

medvetet sätt fa en ökad betydelse i människors vardag och för samhället i

Stort.

Vi vill ta hand om de möjligheter som uppstår pa var mötesplats och göra
dem större, viktigare och mera engagerande.

Tanken med det här är att hitta konkrela sätt att utveckla vår förening och

mötesplats till en ny typ av resurs för de människor som finns runt oss.

'l'illsammans bygger vi den bästa plattformen för folkets möten och

drömmar  — ""rX-löjligheternas mötesplats"!

Våra fyra utvecklingsomratlen tar alla avstamp i den verklighet som råder

lokalt. Det viktigaste Vi gör, görs lokalt, året runt. Detta iir möjligt tack vare

människors engagemang för mötesplatser och möjligheter.

Det miiste finnas bra verksamhet, lämpliga lokaler (och idéer med lokalen),

lira förvaltning och organisation, samt en önskan om mera inflytande,

samarbete och utbyte.

'  Verksamheter som skapar möjligheter.
Viktigast av allt är verksamheten. Den måste möta behov, vara

lyhörd och kannas angelägen för hade den enskilda människan och
lokalsatnliilllet.

' Rum för alla.
Rummet/mötesplatsen ska bjuda in sa många som möjligt, vara

flexibelt och skapa förutsättningar för nya möten hade i och
utanför mötet.

' Förening i förändring och utveckling.

Föreningen måste vara anpassad för dagens utmaningar och arbeta
på ett långsiktigt hållbart slitt.

' Vi gör det tillsammans!
Gemensam nytta och vardet att arbeta tillsammans är långsiktiga
utvecklings- och överlevnadsfaktorer. En av våra viktigaste
utmaningar är att bygga vårt 100 —— åriga varumärke och vår
identitet samt stärka och utveckla "vi-et" i organisationen.
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Verksamheter som skapar möjligheter

Hur kan var mötesplats hjälpa människor att uppleva, utvecklas och förändra

viirltlen i stort och smått? Vilken iir var unika mix av utbud, rum och

möjligheter till engagemang? llnr blir vår förening en bra ”matchmaker"

som kopplar ihop manniskor, idéer och möjligheter?

Där människor möts uppstår spänning. Oavsett om situationen upplevs som

obekväm eller l'ön'iintansfull, så uppstår ögonblick av möjligheter (liir

människor kan liira kiinna varandra, upptäcka nya synvinklar, förstå sig själva
och andra bättre, och sist men inte minst påverka sin egen och andras
tillvaro.

Det är blir vi kommer in. Varje dag sker möten och fler ögonblick av

möjligheter i vårt Folkets Hus. Men hur bra iir vi på att göra upplevelserna
mera givande, ge dem bättre spridning och framförallt uppmuntra till
fortsättning?

-  Svara mot lokala behov.

Vi kan inte övertyga människor om att vi har bra verksamhet om den

inte samtidigt är ett svar på ett redan existerande behov. Det är viktigt

med mötesplatser, kultur, upplevelser och utveckling i hela landet —
men det blir på riktigt när vi möter lokala behov med lokala svar. Där

ligger vår styrka som folkrörelse.

Utveckla det lokala.

Det viktigaste vi gör, görs lokalt, varje dag, året runt. Det gör också att

det inte finns någon universallösning för hur den ”perfekta
mötesplatsen” ska ftmgera. Det handlar istället om att vara bra på att

lyssna, se helheten och fundera över hur vi vill jobba med den

enskilda människans och samhällets utmaningar och behov.
Bygg nätverk och samarbete.
Hitta förutsättningar för unga att se våra mötesplatser som ett bra

redskap för upplevelser och utveckling. Viktigt att tiinka på runt

verksmnhet För unga. Viktiga resurser och kontakter. Möjligheter att
påverka och engagera sig. Våra mervärden.

. Använd teknik för att tömmer-a upplevelsen.

Den lokala plattformen gör också att vi kan dra nytta av vårt nätverk
och var lokalkännedom. Tillsammans kan vi arbeta med tekniska
lösningar, metoder, erfarenhetsutbytc och mycket annat, men det är

helt avgörande att vara mötesplatser spelar en viktig lokal roll.

När n' kopplar ihop människor, idéer och möjligheter händer något
spännande och viktigt.

‘\
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Område 2:

Rum för alla

Rummet är varje del av vår mötesplats  -  oavsett om det har egna väggar och

tak. Även om vi tycker att var mötesplats är öppen, finns saker vi inte tänkt

pa, eller som förändrats med tiden. Arbetet med öppenhet blir aldrig klart.

utan mäste piga hela tiden.

Rummet är egentligen detsamma som mötesplatsen och därför ocksa ——

tillsammans med verksamheten  — vår viktigaste resurs. Det utsätts för två

huntdsakliga utmaningar  —  att vara smart oclt anpassat för verksamheten,

samt att vara öppet och inbjudande.

-  Låt behov och verksamhet styra.

Det är inte av en slump som det här ttn'ecklingsomtätlet kommer efter

verksamhet som skapar möjligheter. Det är vad vi gör på mötesplatsen -—

och bjuder in till — som är utgångspunkten, inte lokalen eller omrädet i sig.

Det är lätt att luras till att utgå ifrän exempelvis lokalens förutsättningar

istället för människors behov.

Gör det lätt att gilla rummet.

Med små medel blir mötesplatsen mera attraktiv. Från en näve värmeljus,

till personligt bemötande och en vilja att skapa möjligheter gär

mötesplatsen från grå och intetsägande till något sympatiskt och

inbjudande.

Oppna rummet med teknik.

Genom livesänd kultur, interaktiva möten och smarta lösningar blir

mötesplatsen intressant och efterfrågad. Teknik hjälper oss också att bli en

kulturbärare i hela landet.

Öppna rummet med engagemanO.
Den bästa nyckeln till en mötesplats bärs av de engagerade som använder

sig av mötesplatsen och dess verksamhet. Att intressera, inspirera och
entusiasmera våra besökare att också ta steget till ett engagemang är

oerhört betydelsefullt.

Möta de som saknar mötesplatser.

En av våra viktigaste och mest aktuella utmaningar är att jobba för att

skapa bra mötesplatser för de som idag saknar öppna mötesplatser. Vid allt
lokalt utvecklingsarbete för att etablera nya mötesplatser ska lokal

förankring och engagemang vara en självklar delav processen.
Tillgängligt — på riktigt.

Det finns mänga utmaningar med att göra rummet så tillgängligt som

möjligt. Här spelar inte minst den fysiska tillgängligheten stor roll. Det är
viktigt att vi eftersträvar att vara ett föredöme för alla typer av
tillgänglighet.

En bra lokal mötesplats fungerar som en kontaktyta mellan människor och

samhälle, där gemensam utveckling, samarbete och solidaritet är viktiga

ledord.

[



  

Folkets  Hus
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(  )mräde 3:

l'orening [  foraudnng och  utveckling

l'olkels Hus Sala är förening.-;driven  »  ett bra sätt att kombinera verksamhet

med delaktighet och engagemang. Där är det viktigt att hitta en bra balans.

Det ska kännas kul och viktigt att engagera sig hos oss! När vi kokat ner

helheten aterstar delaktighet, demokrati och värdegrund. De viktigaste

utmaningarna är att driva efterfrågad verksamhet som speglar den egna

värdegrunden. saint skapa engagemang och mångfald.

Engagemang ska kännas självklart, viktigt och kul.

Delaktighet och engagemang är metoden för att jobba med

verksamhet i en förening. Därför behöver vi hitta manga vägar,

tillfällen och metoder att arbeta med detta. En lira förening tar tillvara

människors kunskaper och drömmar och hittar sätt att lata

föreningsformen följa verksamheten och inte tvärtom.

Verksamheten ska locka till engagemang och föreningen ska göra det

enkelt att ta emot och uppmuntra fortsatt engagemang. Vi behöver

hitta fler och mera individuella sätt att kunna engagera sig.
Engagemang handlar inte om allt eller inget, utan om lust,

förutsättningar och tillfälle.

Matcha uppgift med vilja och kompetens.

Vi behöver möta förtroendevalda, funktionärer, volontärer,

inhoppare, bärhjälp, parkeringsvakter, revisorer, entusiaster, eldsjälar,

fixare, tänkare och allt vad vi kallar dem -— då har vi chansen att bli den

viktigaste och roligaste mötesplatsen där just vi är verksamma.

Mångfald en självklarhet.

En mycket viktig utmaning är att förnya och vitalisera

Sanunansättningen i vår föreningsstyrelse, arbetsgrupper med mera. Vi

behöver många olika sorters människor för att överleva på sikt. Vi

måste också hitta sätt att få en naturhg växling på olika poster, som

hjälper oss att fortsätta vara nyfikna och engagerade.
Valberedningen måste skapa sig ett förhållningssätt, där styrelsens

helhet, kompetens, nätverk, samt mängfalds— och genusperspektiv

spelar en roll.
Det finns också mera konkreta behov som uppstår till följd av

förändrade samhällsrelationer och nya sätt att hantera verksamheten  —
kunskap i projekthantering, finansiering, rapportering och
marknadsföring är några exempel på detta.

Gör det lätt att tycka om oss.

Vi måste också bygga in enkla sätt att sympatisera och dela det vi

jobbar för. litt tydligt och enkelt medlemskap öppet för alla, använda

kommunikationslösningar för att bygga engagemang och hitta brett

samarbete med föreningsliv, näringsliv och lokalsamhället.

/
//
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Vi gör det tillsammans!

\'i iir ell X'l. Folkets: llus Sala iir endel aven liollzronjlca: 53t1lll_!'_!.'tlfllll

tusentals engageratleskapariiiöili;:_l1etet'lörinil-ionlalslie-'.olvzaie vari/: ar. 'Vi

mast—: hitta aiill att dra nylla a': att vi iir manga, llllllpiF m. syna; nllxmmnmx'

och lili ller.

Det lina med en folkrörelse ar att det finns manga, manga föreningar över

hela landet som brinner för ungefar samma fragor och (la och da drar n:;ita

av det, Det borde vi kunna bli iinnu battre pa.

Parallellt med detta maste vi också hitta olika metoder och idéer för att

utveckla organisationens former, föratt stärka den gemensamma nyttan.

' Lyfta fram det som gör 055 unika.

Det viktigaste vi gör  i  var organisation gör vi lokalt. Därför maste vi hitta

fler metoder och redskap för att stimulera, stödja och förnya det arbetet.

Vi maste ocksa hjälpas in att lyfta fram det unika  i  vart lokala arbete. göra

särarten tydlig och bli aktiva  i  det konkurrenslage vi hel—inner oss i. ldag

konkurrerar manga aktörer om framförallt människors fritid. Vad gör oss.

unika? Vi maste ladda och drar nytta av vårt gemensamma varumärke.

'Besökarcn måste bli en del av  ”Vi: ct”.

Vi vill ha fler engagerade och fa en större betydelse  i  människors vardag.

Vi måste bli bättre på att göra det möjligt för människor att bli mera

delaktiga  i  våra mötesplatser för att kunna skapa större nytta - för hade

individ och samhälle.

Vi behöver förnya och ladda om det personliga medlemskapet, men också

bli oerhört mycket bättre på att tillvarata och locka alla typer av

intresserade. Vi måste få en levande relation till människorna i

närsamhiillet. Vi måste skapa goda möjligheter och göra dem synliga.

'  Nyckeln till samhällsnytta är samarbete.

Vi behöver bli tydliga med vilka av svaren och lösningarna på samhällets

utmaningar vi arbetar med. Vi behöver också hitta in till både nya och

gamla samarbeten För det gemensammas bästa.

Genom var unika kombination av mötesplats, verksamhet och

engagemang ska vi vara en viktig plattform för det lokala

utvecklingsarbetet.
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Mål för  verksamheten 2017
1. Samhälls- och medhorgarnytta

l folket-' I humla/11 .u'Atll (U'/ich: ju? vi! III'IJ'ID'lll, png/Lntubuu/IA wdl- url) MIFi'lg/n'lriuhk/rll .r:'/'// mall

In (urin-122;/,/.'"I'//c/.r ml.) vial/nngmwu‘ Inf/mg (/lcrllmlgun'I/J I'll/.fi lill zli'AJAc/Igliv/ (If/J qqgwxxuug

få Infra/ur  ol'/)  Irja/wuu/nm'.

Vår verksamhet vänder sig till alla medborgare i Sala  kommun.  Uppdraget att

tillhandahålla allmänna samlingslokaler är ett av föreningens tyngsta uppdrag och som har

getts av medborgarna i Sala kommun. Det är viktigt att medborgarna uppfattar att

lokalerna är ”deras”. Föreningen spelar en stor roll i lokalsamhället genom den

verksamhet vi bedriver i form av öppna lokaler och tillgängliga lokaler.

2. Unga

Ftv/A=. elr  ]  Im Sala ma m'livrajor (zl/ga bam. Mgr/0mm ml) unga wmm lll/lm'zlt lill mah ml./IM) ac IJ

tavlan/”helar  40/21 ”mirku/Jam url) (lvl/agan.

3. Mångfald  &  genus

Folken Him  5  ala JAia akin-'1 nrz’Icmjb'r e/I mång/aldr- 05/1 gen/upmpvk/iu  i  z/c;A-=.ra/)/I)ch'//.

Föreningens arbete ska leda till att nya grupper kommer till huset, nya svenskar, kvinnor

och personer med funktionsnedsiittnlngar m.fl.

4. Tillgänglighet

l:a/Aim" Hm Sala 1/31! mm el;_/å'lvgångare !  lillgå'ngliglxl bla/Id f(I/illiilgrloknlw', mm! Jr./rdr.?! cfler (Ill

marie/ll måla de ”Md/701357)? och grupper J'O/l/ :'(/a" mAh/ar eller Imr (lå/lig tillgänglig/Jul till ”zäta”/Malm:

Våra ”Map/min  J'Aäa vändigt Snällt! fajla/' all mm eft z'iAtia/ va'/A=. tig 2 olika (I amkm/iska ”[11]t

Jaw/1217181.

5. IN/Iiljö

FOIAäeLr Hur Sala Ilia aAa/Ip! ml):/(Ifa? all High/(511213! I)]IIIJ"Å".(I HCI'ÅSJa/ll/JB/dllj oL‘IIfzzJ‘tg/Jelem‘ [Iggy/1m

Iiiifibpfllxcnéun.

6. Kommunikation

Folk-.eu Hm Sala maj)./3 ell medan/al .rå'l/ dm 191/17 unmade/71a is0/21Iii/(nikntiom/fij'uz'ngarjb’r [II/cm

ol'/')  ('x/m;  kwmmmikalz'm/ orb Ullman/ing, mm! [Ila/[pl l»'c'l':(‘;[lflfl‘ [Ill vimpä lära/Jempuffa/[071er OCIJ

.rruzzbdillrzg'lm på alla nivåer.

7. Ekonomi

Folk: fr [ lm .Sala i'Am mum  tjter  m lzrreflP/étiuz‘cf, rlz'z'ridccl/I rulle/u, Mei/mg” Ilb'd. planta imamer,

pmjs Attmar/cl, :qohdmg Jeloz'z'lmingm mb mulm ra .nu/JerglcaI/"L'I Asa»: användar/bra!! .rknpn

fizzy/0:21.; civila luffare/ahr; a-.'I) mA.-711; 'Iterl'r.
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Folkets Hus
Sala

Budget 2017

Fön'iinmingar

Dc cknnnmisl—zn Him!siitmingnrnzl Fm- föra-ningen inför 2M7 iir nu mer Sluhllzl,

mcn redan ZHIH pcknr föruningcns lrcsulmr nuclzit. Der Finns Cll massivt

undcl'hilllslx-hov. Dun  kmnmunnln  uppdrugscrsåirrningcn uppgår till ca HM tkr För

2017.

SALA  NYA FOLKETS HUSFÖRENING u  a
Budget 2017  Utfall 2015 UUnll2014

 

Intäkter
3440 Uppdragsers Sala kommun

3460 Lönebidrag
3510 Hyror samlingslokal

3520 Hyror fasta
3530 Övrlga hyror

Summa lntäkter

Kostnader
Övriga  externa kostnader

5120 Elektrlcltet
5130 Bränsle, värme
5132 Sotnlng
5140 Vatten och avlopp
5160 Renhållnlng
5170  Underh byggnader
5190 Övr fasughetskosmader, försäkr.
5460 Förbmknlngsmalerlal

5810 Utblldning. kost/logl,  resor
5900 Reklam och PR
6070  Representation
6110  Kontorsmaterial
6210 Telefon, pono. bredband

6410 Arvoden! styr/revlsor

6530 Bokfb’n’ngskostnader
6590 Övriga främmande tjänster
6980 Föreningsavglfter, gåvor

Summa externa kostnader

Peraonalkostnader
7010 Löner
7330 Resor. kost, logl. pers.kost
7510 Arbetsglvaravglfl
7533 Löneskatt
7570 FORA (AMFyKP

Summa personalkostnader

Flnanslalla koamaderlutglfter

7830 Avskrlvnlng (Amortering)

8400 Räntekostnader
Summa finanslella  kostnader/utglfter

Beräknat resultat

Kronor

?

200 000

100 000

380 000

20 000
700 000

100 000
200 000

1 000
25 000
15 000

100 000
45 000
1 5 000

2  000
3 000
3 000
3  000

12 000
2 000

40 000
1 5 000
1 5 000

621 000

250 000
1 000

78 550
2 000
8 000

339 550

10 000
50 000
60 000

~320  550

Kronor

81 245
195 142

100 670

479 473

6  816

883 146

91 065
206 851

0
23 221
10 673
73 481
43 210
49 727

3 000
1 060
6  340
2 283

16 283
0

20 625
24 715
15 239

587 773

228 992
232

85 050
0
D

314 274

8 357
48 959
67 318

-98 217

Kronor

90 700

216 123

96 230

490 176

6  100

905 329

97 036

222 931
1 168

23 507

31 501

96 963

38 194

50 656
3  240

16 457

7 432

5 892
11 572

0

15 875

16 484

14 324

555 212

246 379

0
63 406

O
0

309 785

13 758

43 850

57 808

-117 276

\ \
x

_!
/



l

 

Folkets Hus
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Slyttlscmiilc (pu czipmlam;

Konstituerande

Datum 2017—05—05

Protokoll

1. Mötets öppnade

Ordförande öppnade mötet och hälsade den nya styrelsen välkommen till

Folkets Hus föreningens styrelse.

2. Godkännande av dagordning

Dagordningen godkändes.

3. Styrelsens konstituerande. enllgt föreningsstämmans beslut.

Måns Gustafsson ordförande

Jan Berndtsson kassor

Lars - Evert Oscarsson sekreterare

Adham Ali ledamot

Anders Larm ledamot

Ewa Gustafsson suppleant

Gunilla Kalldin suppleant

Hanna Karlbom suppleant

Roland Ägerdal adjungerad

4. Val av verkställande utskott

Ordförande föreslår att följande personer väljs

Måns Gustafsson

Jan Berndtsson



Styrelsen beslutar enligt förslaget med följande tillägg att VU får i uppdrag att
själv komplettera med ytterligare en person.

5. Val av firmatecknare

Styrelsen beslutar att välja var för sig Måns Gustafsson, 610806—1133 och Jan
Berndtsson 631006-1251, att teckna föreningens firma. i övrigt tecknar hela
styrelsen föreningens firma.

Till att teckna och sköta föreningens bankgiro och internetbanken utses Jan
Berndtsson som huvudansvarig med Måns Gustafsson som stöd .

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

6. Val av föreståndare

Styrelsen ska enligt stadgarna inom sig utse en föreståndare. Ordförande
föreslår att. i enlighet med den tidigare styrelsens beslut att Jan Berndtsson
utses till föreståndare, ersättning utgår eniigt kollektivavtal för föreståndare
inom Folkets Hus och Parker, detta enligt tidigare överenskommelse mellan
föreningen och Jan Berndtsson. Uppdraget som föreståndare sträcker sig i
första hand till och med den 30/6. Om detta är parterna överens. Styrelsen bör
fatta ett beslut om en förlängning senast under inledningen av juni månad.

7. Nästa styrelsemöte

Nästa styrelsemöte blir  2017-06-11  kl.  14.00

8. Avslutning

Ordförande avslutar mötet och tackar för visat intresse.

me;/w.
Lars - Evert Oscarsson

Sekreterare
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STADGAR

för

Sala Nya Folkets Husförening u. p. a.

gi.
Föreningens firma är Sala Nya Folkets Husförening u. p. a.

§ 2.

Deima förening, vilken utövar sin verksamhet under firma

Sala Nya Folkets Husförening utan personlig ansvarighet,

har till ändamål att inom av föreningen inköpt eller lör-

liyrd fastighet, bereda lämpliga samlingslokaler till förening-

ens medlemmar, ävenså affärs-, .expeditions- och bostads-

lokaler.

§ 3.

Styrelsen har sitt säte i Sala.

§ 4.

Medlem skall deltaga i föreningen med en insats ä tio (ID:-)

kronor samt äger deltaga med mer än en insats. lnsals er-

lägges kontant vid anmodan.

§5.

Uppsägning till utträde skall ske skriftligen.

56.

Har medlem icke efter anmodan erlagt honom påtört in-



satsbelopp, skadar medlem  föreningen eller motarbetar han

dess  intressen  eller ändamål och rättar han sig icke efter
av  styrelsen  meddelad varning eller har medlem under tre
på varandra följande kalenderår icke förhyrt lokal av före-
ningen eller eljest utnyttjat föreningens tjänster, äger styrel-

sen utesluta honom ur föreningen.

Utesluten medlem, som ej åtnöjes med styrelsens beslut om
uteslutning, äger hänskjuta frågan till föreningsstämmans

prövning genom anmälan till styrelsen inom tre månader
från det meddelande om uteslutningen avsänts till med-

lemmen.

§  7.

Avgången medlem äger utfä inbetalade insatser och på ho-

nom belöpandc del av beslutad vinstutdelning endast i den

mån rätt därtill kan föreligga enligt 68 §  andra stycket och

96  §  2  mom.  andra stycket föreningslagen.

ss.
Styrelsen består av fem ledamöter och tre suppleanter.

Föreningsstämman utser en av ledamöterna att vara ordfö-

rande och en att vara föreningens kassör.

§9. .

Revisorerna skall vara tre jämte två suppleanter.

§  10.

Styrelseledamot och styrelsesuppleant samt revisor och re—
visorssuppleant väljes för tiden från ordinArie föreningsstäm—

III I

man ena året intill dess ordinarie föreningsstämma hållits

under andra räkenskapsåret efter valet, dock att mandatti-

derna beträffande styrelsen skall så bestämmas, att två sty-

relseledamöter och två styrelsesuppleanter avgår vid ordina-
rie föreningsstämman vartannat år.

Styrelsen skall inom sig utse föreningens föreståndare.

§  11.
Föreningens räkenskapsår omfattar tiden  1  januariv31 de!
cember.

§  12.

Kallelse till föreningsstämma sker genom annons i orts-
pressen och genom anslag i föreningens samlingslokaler
senast två veckor före ordinarie och senast en vecka före

extra föreningsstämma. För anslutna organisationer sker kal-

lelse per brev. Andra meddelanden till medlemmarna sker
på något av de för kallelse till föreningsstämman angivna

gallen.

 

lå kallelse utgått till föreningsstämma, skall kallelsen sam—

tidigt genom brev tillställas Folkets Husföreningarnas Riks-

organisation och revisorerna.

% §  13.

rdinarie föreningsstämma hålles före utgången av mars

månad.

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden före—
komma:

1) Val av ordförande.



l

l

l

‘2) Anmälan av styrelsens val av protokollförare: . i

3) Val av två personer att jämte ordföranden justEra pro-
tokollet. . .

4) Fråga om stämman utlysts i behörig ordning: ,
Styrelsens redovisningshandlingar för det förflutna rä- '

kenskapsåret. !

()) Revisorernas berättelse. ;

7) Fråga om fastställande av balansräkningen.

8) Fråga  om beviljande av ansvarsfrihet åt styrelseleda—
möterna.

Beslut i anledning av föreningens vinst eller förlust en-

ligt balansräkningen.

lO) Bestämmandc av ersättning till styrelseledamöterna och
revisorerna.

11) Val av styrelseledamöter jämte suppleanter.

12) Val av revisorer jämte suppleanter.

l3) Övriga ärenden.

§  14. O
Varje medlem, som utgöres av sammanslutning, äger vid

föreningsstämma en röst för varje påbörjat femtal av sina

insatser, dock högst tio röster.

Envar annan medlem har vid föreningsstämma en röst.

U'
V

9

V

§ l5.

Ärende, som av medlem anmälts till ordinarie förenings-

stämma, skall upptagas till behandling, om anmälan skett

till styrelsen senast den 15 februari.

9 16.s
Uppkonnnen vinst skall fonderas sedan i lag föreskriven

avsättning skett till reservfonden.

§ 17.

Vid föreningens upplösning skall dess behållna tillgångar

fördelas mellan de vid det slutliga beslutet om föreningens

trädande i likvidation kvarvarande medlemmarna på så sätt,

att dessa först utfår intill de av dem erlagda insatsbelop-

pen, varefter återstående belopp enligt bestämmande i sam—

band med förangivna likvidationsbeslnt överlämnas antingen

till Folkets Husföreningarnas Riksorganisation eller Folkets

Parkers Centralorganisation eller den kommun, inom vilken

styrelsen senast haft sitt säte, att av mottagaren förvaltas och

överlämnas till ny förening, som kan bildas med i huvud—

sak samma ändamål som föreningens och vilkens styrelse

jämväl har sitt säte i kommunen.

&» IS.

Qvist mellan föreningen, å  ena, samt styrelsen, styrelsele—

damot, likvidator, medlem eller röstberättigad, som ej är

medlem, ft andra sidan. avgöres enligt lagen om skiljemän.

. Sala den 8 maj 1973.

Eric Mälström.

Martin Hedlund.

Thure Kihlström.

Ake jordenström.

Carl Otto Ek.

Lars Pettersson.

Dan Boman.


