Järlåsa Bygdegårdsförening

Verksamhetsberättelse 2021
Järlåsa Bygdegård drivs av Järlåsa Bygdegårdsförening. Fastigheten är välskött och under ett
normalår är uthyrningen förhållandevis omfattande. Lokala föreningar och organisationer håller
möten och andra arrangemang i bygdegården. Även privatpersoner i Järlåsa- och Uppsalaområdet
har fester, dop och bröllop i bygdegården. Dessutom anordnar bygdegårdsföreningen egna
aktiviteter i bygdegården.
Styrelse
Styrelsen har genomfört 7 stycken styrelsesammanträden. Vid årsmötet valdes totalt nio personer till
styrelsen som haft följande sammansättning: Lars-Åke Lönn ordförande, Sture Jonsson
ekonomiansvarig, Åsa Dismats sekreterare. Ledamöter: Roger Ekman, Jenny Kangas, Leif Eriksson,
Christine Englund, Karin Carlsson och Helena Högström. Det har varit förhållandevis hög närvaro och
styrelsemötena har präglats av en god stämning.
Fastigheten
Fastigheten utgör föreningens viktigaste tillgång. Fastigheten är välskött vad gäller det kortsiktiga
underhållet. En plan för det långsiktiga underhållet bör upprättas.
Bokningshemsida
Järlåsa Bygdegårdsförening har sedan verksamhetsåret 2020 satsat på en bokningshemsida,
www.jarlasabygdegard.se. Bokningshemsidan är nu föreningens viktigast produktions- och
marknadsföringsverktyg. Hemsidan är under ständig utveckling och inför 2022 diskuterar styrelsen
med dataleverantören Blueline Design att implementera en betalfunktion. I dagsläget får den som
bokar lokal på hemsidan en faktura via e-post. Med en betalfunktion betalar kunden direkt i
anslutning till bokningen.
Verksamhet
Vi kan konstatera att uthyrningsgraden av våra lokaler har minskat under 2021 jämfört med 2019,
det vill säga innan pandemin. Bygdegårdens viktiga kunder som Järlåsa IF – Judo, SPF pensionärerna, Svenska Kyrkan, med flera har inte kunnat hyra Bygdegården i normal utsträckning på
grund av Covid 19. Privatpersoner har inte heller kunnat arrangera kalas och fester i normal
omfattning. En ljusglimt är att Upplands Bygd hyrt sammanträdesrummet på övervåningen –
periodvis - tre dagar i veckan. Dessutom har Uppsala Kommun börjat hyra Bygdegården för olika
typer av arrangemang bland annat – Träffpunkt.
Bygdegårdens egna arrangemang
Trots pandemin lyckades Järlåsa Bygdegårdsförening genomföra två egna arrangemang. Barnteater
och en konsert med Meta Roos trio. Båda dessa arrangemang kunde bli av med ekonomiskt stöd från
bland annat Bygdegårdarnas Riksförbund och Kulturrådet.

Järlåsa Bygdegårdsförening
Ekonomi
Under perioden 2018 – 2021 har Bygdegårdsföreningen genomfört en rad nödvändiga investeringar.
Detta har medfört att Bygdegårdsföreningen redovisat underskott flera år i följd. Från 2022 och
kommande år är ambitionen att sträva mot ett positivt ekonomiskt resultat. Budgetförslaget för
verksamhetsåret 2022 är ett viktigt steg på den vägen.
Fördjupat samarbete
Samarbetet med Järlåsa IF fördjupas. Bygdegårdsförening och Järlåsa IF har tecknat ett flerårigt avtal
och öppnade, i gemensam regi, ett gym under 2021. Järlåsaborna har nu möjlighet att gymträna på
hemmaplan och vid årsskiftet var det cirka 60 personer som köpt gymkort.
Framtid och slutord
Järlåsa bygdegård och Järlåsa Bygdegårdsförening tillhör de bygdegårdar och ideella föreningar som
har förutsättningar att överleva, trots pandemin. Vi tänker positivt, vi satsar på modernisering och
digitalisering och vi satsar på att utveckla ett intimt och långsiktigt samarbete med Järlåsabygdens
föreningar, företagare och offentliga organisationer. Bra exempel på detta är Bygdegårdens
samarbete med Järlåsa IF och med det lokala dataföretaget Blueline Design samt redovisningsbyrån
Emelie Angserud Aekonom.
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Besök gärna vår bokningshemsida.
Där hittar du årsmöteshandlingarna,
senast fr o m den 27 januari. Där kan
du registrera eller förnya ditt
medlemskap och där kan du boka
lokal.

