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KKaalllleellssee  ttiillll  åårrssmmööttee  ii  TTrrööggddssggåårrddeenn  
 

 
 
Varmt välkomna till årsmötet i Föreningen Trögdsgården 
Digitalt årsmöte 
Måndag den 1 mars kl. 18.00-19.00 2021 
 
Program 
kl.  18.00 Årsmötet börjar 

 Eventuella motioner till styrelsen ska vara inlämnade senast  
 den 20 februari (10 dagar före årsmötet). 

 
Hjärtligt välkommen! 
Styrelsen i Föreningen Trögdsgården  
Sofia Ohlsson (ordf.), Margareta Pärnebjörk, Marielle Granholm, Mia Lund Arnell, Cecilia Norling, Johanna 
Krantz samt Gunnar Öberg (adjungerande ledamot) 
 
Anmälan 
Vi är glada om du anmäler dig/er senast den 25 februari, så vi kan skicka uppgifter för hur du deltar i digitala 
årsmötet. Helst per mejl eller sms: trogdsgarden@gmail.com eller 073 727 54 84 (Sofia). 
 
 

FFöörreenniinnggeenn  TTrrööggddssggåårrddeenn  OOrrddfföörraannddee      KKaassssöörr    SSeekkrreetteerraarree  
Veckholm Sofia Ohlsson   Margareta Pärnebjörk  Marielle Granholm 
745 99  ENKÖPING 073-727 54 84  070-567 71 07  076-645 90 55 
Telefon 0171-820 93 sofia@resilienta.se   parnebjork@gmail.com   marielle.granholm@hotmail.com     
Bankgiro139-3750     
trogdsgarden@gmail.com      
www.trogdsgarden.se      
Bokning/hyra:  SSMMSS::  007722--  339933  5577  7755  
Swish:  112233  552211  88882211 
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Föredragningslista 
1. Årsmötets öppnande 
2. Val av ordförande, sekreterare och justeringsmän, tillika rösträknare att tillsammans med ordförande 

justera årsmötets protokoll 
3. Godkännande av kallelse och dagordning  
4. Fastställande av röstlängd 
5. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska redogörelse över det gångna året 
6. Revisionsberättelse för 2020 års verksamhet 
7. Fastställande av resultat- och balansräkning för 2020 samt disposition av resultatet 
8. Ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2020 
9. Budget och verksamhetsplan för 2021 
10. Beslut om medlemsavgifter för 2022 
11. Arvoden till städgrupperna och övriga funktionärer för 2021 
12. Val av:   
 Valberedningen föreslår 

a ordförande 
 b sekreterare 
 c  kassör 
 d övriga styrelseledamöter 
 e styrelsesuppleanter 
 f revisorer och suppleanter 
 
  Övrigt 
 g ombud och två suppleanter till bygdegårdsdistriktets stämma 
 h valberedning och suppleant  
 
13. Beslut om firmateckning för föreningen 
14. Motioner till styrelsen inlämnade senast 10 dagar före årsmötet 
15. Övriga frågor 
16. Årsmötet avslutas 

 
Glöm inte att betala medlemsavgiften for 2021!  

• Betala via Bankgiro 139-3750 eller Swish 123 521 8821 
• Medlemsavgiften för 2021 är oförändrad: 100 kronor för ensamstående och 200 

kronor för familj.  
• Ange gärna alla familjemedlemmars namn samt åtminstone en  

e-postadress vid betalning!  
 

Faktura bifogas!  
 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
FFöörreenniinnggeenn  TTrrööggddssggåårrddeenn  OOrrddfföörraannddee      KKaassssöörr    SSeekkrreetteerraarree  
Veckholm Sofia Ohlsson   Margareta Pärnebjörk  Marielle Granholm  
745 99  ENKÖPING 073 727 54 84  070-567 71 07  076-645 90 55  
Telefon 0171-820 93 sofia@resilienta.se    parnebjork@gmail.com   marielle.granholm@hotmail.com 
Bankgiro139-3750  
trogdsgarden@gmail.com    
www.trogdsgarden.se      
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Veckholm den 10 februari 2021 
 
Kära medlemmar, vilket år 2020 har varit. Ett år 
som gjort att vi setts mindre och fått hålla 
avstånd till varandra. Trögdsgårdens verksamhet 
bygger på mötet mellan människor, att vi ses och 
gör saker tillsammans. I år har mycket fått ställas 
in och lokalen fått stå tom. I styrelsen har vi 
jobbat efter att föreningen Trögdsgården ställer 
inte in; vi ställer om! 
 
Vi startade året med att genomföra två kurser 
inom Hjärt- och lungräddning. En för livräddning 
av barn och en för livräddning vuxen.  
Vi hann också med konsert med progglegenden 
Coste Apetrea och sånggruppen Norrsken. Och 
under våren träffades dansgruppen. 
 
Under sommaren fixade vi fasaden och 
installerade solceller på Trögdsgårdens tak; en 
investering både för miljö och ekonomi. Många 
har bidragit och vi vill rikta ett stort tack till alla 
er som sponsrat vårt solcellsprojekt! 
 
En stor omställning skedde i november när hela 
Reselotteriet livesändes digitalt från 
Trögdsgården via Facebook. Ett nytt format med 
samma härliga känsla och gemenskap som vårt 
traditionella. Och även i detta format blev det en 
succé. Tack alla som deltog! 
 
Utöver oss i styrelsen finns ett antal trogna 
volontärer som hjälper till och ser till att allt 
flyter på. Det är vi mycket tacksamma för! Det 
finns rum för fler som både har idéer på vad vi 
vill att Trögdsgården ska fyllas med, eller bidra 
med något som ni kan. Alla kan göra något. 
Trögdsgården är bygdens samlingslokal och 
föreningen verkar för bygden intressen och 
behov – vad vill du utveckla? Vi gör det 
tillsammans i föreningen! 
 
Bygdegården är beroende av stödet av sina 
medlemmar – ekonomiskt (medlemsavgiften) 
såväl som det ideella arbete som behövs för att 
driva lokal och aktiviteter. Stöd oss! I vår 
verksamhet träffar du nya människor och får 
chansen att utvecklas, samtidigt som du gör 
något för bygden! 

Året kommer fortsättningsvis påverkas av 
pandemin. Vi planerar för det och de 
restriktioner som finns i våra aktiviteter och vid 
uthyrning av Trögdsgården.   
 
Just nu planeras en odlingskurs med start under 
våren och under sommaren. Vi träffas 
inledningsvis digitalt och sedan ses vi ute under 
sommarens träffar. På vår hemsida finns 
information och anmälan. 
 
Vi letar nu konstnärer som är intresserade av 
att ställa ut i Trögdsgården under vår eller 
sommar. Vi välkomnar varmt både 
yrkeskonstnärer och du som skapar för 
kreativitet. Ta kontakt med oss om du vill lämna 
intresse att delta! 
 
Under sommaren planerar vi för en 
loppisrunda. Du som vill delta anmäler ditt 
intresse och säljer saker under en viss helg 
hemma, egen vald plats eller i baklucka utanför 
Trögdsgården. Vi fixar karta där alla stopp finns 
presenterade. Mer information kommer under 
våren på hemsidan. 
 
Såklart blir det mer tipsrunda i slingan bakom 
Trögdsgården. Vi kommer även erbjuda något 
för barnen under slingan. 
 
Årets reselotteri blir lördagen den 6 november! 
Förra årets digitala lotteri blev en succé – med 
spänning får vi se om det blir digitalt eller 
äntligen tillsammans i Trögdsgården igen. 
 
Det finns också möjlighet att hyra Trögdsgården 
för distansarbete eller distansstudier. 
 
Håll utkik på hemsidan och Facebook för mer 
information om Trögdsgårdens aktiviteter. 
 
*** 
Välkommen till digitala årsmötet! Då berättar vi 
mer om verksamheten och planerna för 2021, 
samtidigt som du får chansen att komma med 
förslag och idéer.  
 
De varmaste hälsningar från styrelsen!
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FFöörreenniinnggeenn  TTrrööggddssggåårrddeenn  
   Veckholm Hedsta 2 
   745 99  ENKÖPING 
   Telefon 0171-820 93 
BBaannkkggiirroo  139-3750 
SSwwiisshh    123 521 8821 
MMaaiill   trogdsgarden@gmail.com 
HHeemmssiiddaa    www.trogdsgarden.se 
BBookknniinngg//hhyyrraa    072 393 57 75  

OOrrddfföörraannddee  
Sofia Ohlsson 
Veckholm Hedsta 16 
745 99  ENKÖPING 
073 727 54 84 

KKaassssöörr  
Margareta Pärnebjörk 
Veckholm Ekholmen 27 
745 99  ENKÖPING 
070 567 71 07 
 

SSeekkrreetteerraarree  
Marielle Granholm  
Veckholm Grysta 10 
745 99  ENKÖPING 
076 645 90 55 
 

Betala via  Bankgiro 139-3750 
 
eller med  Swish till  123 521 8821 
 
Märk inbetalningen med ”Medl.” och namn, samt gärna e-postadress om det får 
plats på inbetalningen.  
Mejla oss gärna namn på familjemedlemmar till trogdsgarden@gmail.com  
 
 
 

MEDLEMSAVGIFT FÖR 2021 
 
FAMILJEMEDLEMSKAP   200 kronor 
 
ENSKILT MEDLEMSKAP  100 kronor  
 

Som medlem i Trögdsgården stöder du föreningens verksamhet. 
Bygdegården är en mötesplats för en mängd aktiviteter, men också en 
fin lokal att hyra för fester, bröllop mm. Då det kostar att hålla gården fin 
och driva våra verksamheter är vi beroende av både ekonomiskt stöd 
och frivilliga insatser! 

Tack för ditt stöd! 


