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1.0 Styrelse, revisorer och funktionärer 

1.1 Styrelsens sammansättning: 

• Ordförande:   Owe Ronström (vald t.o.m. årsmöte 2023) 

• Sekreterare:  Emma Jansson (vald t.o.m. årsmöte 2023)   

• Ledamot:  Ole Robertsson (vald t.o.m.  årsmöte 2024)  

• Ledamot  Thomas Johansson (vald t.o.m. årsmöte 2023) 

• Ledamot:  Consuelo Griggio (vald t.o.m. årsmöte 2023) 

• Ledamot:  Lena Gardelin (vald t.o.m. årsmöte 2024)  

• Ledamot:  Marit Eriksson (vald t.o.m. årsmöte 2024) 

• Ledamot:  Conny Ekvall (vald t.o.m. årsmöte 2024) 

•  

Genom beslut på tidigare årsmöte är alla ledamöter ordinarie. 

1.1.1 Kassör 

Till kassör för Sockenföreningen valdes Ole Robertsson (vid styrelsens konstituerande 

sammanträde 6 mars 2022) 

1.2 Firmatecknare 

Vid konstituerande sammanträde den 6 mars 2022 utsågs till firmatecknare för Gothems 

sockenförening ensamma och var för sig ordförande  Owe Ronström och kassör Ole 

Robertsson. Till att teckna avtal och liknande utsågs ordförande Owe Ronström. 

1.3 Styrelsemöten 

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 14 protokollförda ordinarie sammanträden och 

därtill ett konstituerande protokollfört sammanträde 

1.4 Revisorer: 

Ordinarie:  Bengt Jönsson och Lars Persson (på ett år) 

Suppleanter: Britt-Marie Björklund och Torsten Andersson (på ett år) 

1.5 Ansvariga funktionärer i Gothem sockenförenings sektioner 

Till ledamöter och ansvariga i föreningens sektioner under 2023 valdes vid årsmötet 6/3 2022:  

Byggnad och underhåll: Maria Lööw (sammankallande), Tommy Jacobsson, Åke 

Gustavsson, Carina Lindholm Tengqvist, Alan Gahnström och Lasse Lindman. 

1. Fjärdinge änge: Kristoffer Lindby (sammankallande), Kaj Wahlgren och Bengt    

Karlsson och Gunnar Norrby. 

2. Sojdet: Olav Lindahl (sammankallande), Göran Pettersson, Bengt Karlsson, Gunnar 

Norrby, Oscar Wetterstrand och Conny Ekvall. 

3. Prästladugården: Omval av Magnus Åhlén (sammankallande) och Bengt Karlsson. 

 

Marknader: Leif Nilsson, i samverkan med styrelsen. 

Fester: Vid årsmötet valdes Miriam Hinas (sammankallande), Lena Edman, Tanja Johansson 

och Vanessa De Sha Svensson. Efter sommaren ersattes Miriam Hinas av Lillemohr Lindby. 

Lena Edman blev ny sammankallande.  

Hemsidan: Omval av Håkan Hedman 

Nyinflyttade: Styrelsen får fortsatt i uppdrag att ansvara för informationen till nyinflyttade. 

Bygdegården: Omval av Leif Nilsson och Erik Persson.  

Filmer: Omval av Lotta Landerholm och Håkan Hedman. 
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2.0 Ombud till övriga föreningar och distriktsstämmor 

Styrelsen fick av årsmötet i uppdrag att utse ombud till årets förbundsstämmor med 

Hembygdsförbundet och Bygdegårdsdistriktet.  

 

Som ombud i Gothems Avloppsföretag för ett år valdes Ulf Olofsson med Olav Lindahl som 

suppleant. 

3.0 Valberedning 

Till valberedning valdes Lotta Landerholm, sammankallande, Tommy Jakobsson och Janne 

Näslund.  

4.0 Ekonomi 

Styrelsen föreslår att årets resultat, en förlust på 69 302 kronor tas från eget kapital. 

Föreningens resultat i övrigt framgår av resultat- och balansräkningen. 

5.0 Verksamhet 

5.1 Årsavgifter 

Medlemsavgiften för Gothem sockenförening för 2022 var 175:- för enskild medlem och 

275:- för familj.  

5.2 Medlemmar 

Gothems Sockenförening har vid sammanräkningen januari 2023 beräknats till 348 

medlemmar (en ökning med 108 sedan året innan). 30 är enskilda medlemmar, resterande 

ingår som familjemedlemmar.   

5.3 Medlemskap 

Föreningen är medlem i följande organisationer: 

• Bygdegårdarnas Riksförbund  

• Gotlands Hembygdsförbund  

• Gothems Avloppsföretag  

• Gothem Fiber Ekonomisk Förening. 

5.4 Bygdegården 

Bygdegården har under året använts vid 113 tillfällen (en ökning med 55 sedan förra året).   

5.5 Styrelsens arbete 

Utöver styrelsemöten och de aktiviteter som redovisas under sektionerna nedan har följande 

aktiviteter genomförts under verksamhetsåret 2022 (från årsmöte till årsmöte). 

• 6 mars ordinarie årsmöte  

• 10 mars Gothem ställer om: Anders Kjellström berättar om energiomställning 

• 19 mars Gothemskabarén 

• 6 april Möte med företagare i Gothem 

• 12 april Gothem ställer om: Eva Sjöstrand berättar om Gotlands skogar 
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• 4 maj Gothem ställer om: Mobilitetspusslet, om transporter i socknen 

• 18 juni invigning av vandringsleden vid Majsterrojr 

• 19 juni Fika på Kilåkern i Slite 

• 24 juni Midsommarfirande vid Kilen 

• 5 juli Trivselkväll i bygdegården 

• 23 augusti Trivselkväll i bygdegården 

• 20 september Trivselkväll i bygdegården 

• 22 september Konsert med FJK  

• 4 oktober Gothem ställer om: Presentation av Gretas gamlingar 

• 25 oktober Trivselkväll i bygdegården 

• 1 november Föredrag om Svenskbyborna i Ukraina och Gothem av Jörgen Hedman 

• 6 november Fika på Kilåkern i Slite 

• 19 och 20 november Gothemskabarén: Böndernas fel.  

• 22 november Trivselkväll i bygdegården.  

• 10 december Julbord i samverkan med LRF  

• 17 februari konsert med Gotlands balalajkaorkester 

• 26 februari Kaffikalas i samverkan med LRF 

• 11 mars Mello-festival-kväll i bygdegården 

 

Utöver den verksamhet som redovisas under sektionerna nedan och kontinuerlig hantering av 

en mängd löpande ärenden har styrelsen under året genomfört en omfattande översyn av 

bygdegården (belysning, värme, el, nödutgångar, lås, glas, porslin, boden på gården etc). 

Köket har renoverats och vitvaror bytts ut. Utrustning för övervakning av elförbrukning har 

installerats. Sockenföreningens organisation och verksamheter har genomlysts och 

diskuterats. En verksamhetsbeskrivning med en kortfattad beskrivning av de olika 

sektionernas uppgifter har sammanställts. Ett nyhetsbrev har regelbundet sammanställts och 

delats ut i socknens brevlådor. Kommunikationen till medlemmarna via hemsida och sociala 

medier har setts över. Ett förslag till ny hemsida har tagits fram. Med bidrag från GUBIS har 

ett utegym köpts in för placering i Vitviken, i samarbete med Gothems Strandbads vänner. I 

samarbete med LRF arrangerades ett välbesökt traditionellt julbord.  

 

Därutöver har styrelsen fortsatt diskussionen om sockenföreningens uppgifter, verksamheter 

och visioner för framtiden. Diskussionerna har framförallt rört a) Underhåll och utveckling av 

kulturarv i Gothem, med fokus på föreningens byggnader och kulturmiljöer. Tillsammans 

med de ansvariga för prästladugården har en översyn av samlingarna genomförts och 

renoveringar inletts; b) hur vi kan medverka till att viktiga samhällsfunktioner kan 

upprätthållas även när offentliga åtaganden minskar eller upphör; c) identifiera och aktivera 

tillgängliga resurser i socknen (mänskliga, materiella, ekonomiska etc.) och d) bidra till 

omställning till hållbarhet (transporter, energi, utsläpp mm).   

5.6 Marknadssektionen och Gothemsdagen 

30 juli genomfördes Gothemdagen, med en loppissafari i Gothem och vid bygdegården, där 

det också bjöds på musikunderhållning, fika och korvgrillning. Ett stort antal besökare 

lockades till ett trettiotal loppisar. Till bygdegården kom mellan 200 och 300 personer.  

Julmarknaden ställdes in pga få anmälningar från frivilliga och försäljare.  

5.7 Festsektionen 

En helt ny festsektion valdes vid årsmötet 2022. 4 juni arrangerades vid bygdegården en 

mycket uppskattad familjedag för alla åldrar.  60-70 personer deltog.  
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5.8 Nyinflyttande 

Vid årsmötet 2022 gavs liksom tidigare år styrelsen ansvar för att ta ställning till 

verksamheten för nyinflyttade, och om möjligt arrangera träff med nyinflyttade med hjälp av 

festsektionen och andra frivilliga. Några särskilda sådana träffar har inte kunnat arrangeras 

under året, men nyinflyttade har kunnat delta i de övriga aktiviteterna.  

5.9 Byggnads och underhållssektionen 

I april arrangerades en röjardag vid bygdegården då vi räfsade och eldade lite bråte. En 

inventering gjordes av föreningens byggnader. I maj hölls två arbetsdagar då staketet vid 

bygdegården målades och vi passade på att klippa granar och röja lite sly. Fönster runt 

bygdegården har renoverats och målats och stuprännor målats.  

 
Kutboden har tjärsmorts och staketet renoverats. Gräsklippning vid föreningens byggnader 

har Leif Nilsson ansvarat för. Sten Liljegren och Leif Nilsson har tagit in bänkar och skyltar.  

Nya bänkar är inköpta som behöver sättas ihop och placeras ut i vår.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Sockenföreningens kulturbyggnader i Gothem 

5.10 Fjärdinge änge  

Vid fagning 7 maj i Fjärdinge änge deltog 15 personer. Efter 

avslutad fagning bjöd sockenföreningen på korv med bröd och 

fika. 

Den  8 juni samlades 5 personer för att städa bulhuset och 

dasset,  så att det blev rent och trevligt. 
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Slåttern ägde rum den 21 juli. 30 personer hjälptes åt att 

med liar, räfsor och högafflar snygga till änget. 

Temperaturen denna dag var extremt hög. Vi var 

tacksamma att efter avslutad 

Slåtter kunna sitta i skuggan 

uppe vid Bulhuset med en 

kall dricka avnjuta en god 

macka och köpa lite lotter. 

 

 

5.11 
Sojdeskommitteen  

 
Under våren var vi 8-10 stycken som smajtade (högg tjärved i lagom storlek)  hos Danne 

Friström . Magnus Åhlén kom med kaffe o mackor vid varje tillfälle, som Sockenföreningen 

bekostade. Det finns färdigsmajtad tjärved till ett sojde ca 8 kbm som vi skall tända i 

Markalden under försommaren 2023. 

 

Alla som hjälpt till vid smaitningen samlades hos Conny Ekvall en kväll i augusti, Conny 

grillade kött med tillbehör, väldigt trevlig och fin kväll. Var och en stod för kostnaden för mat 

och dryck. Tack Conny för att vi fick vara hos dig och att du fixade maten. 

 

5.12 Hemsidan 

Styrelsen ansvarar för Hemsidan Gothem.se och tekniken sköts av Håkan Hedman. På gång 

på hemsidan hålls aktuell med aktiviteter i socknen, även Hänt i Gothem finns på sidan..  

5.13 Filmsektionen  

Inget arbete har under året skett med de cirka 170 filmerna som finns sparade från Bengt 

Johanssons och Lennart Anderssons inspelningar cirka 1995 - 2004.  

5.14 Prästladugården 

Med ekonomiskt bidrag från Riksantikvarieämbetet har byte av golvet på övervåningens 

västra del påbörjats under hösten, Museiantikvarien Birgitta Zerpe har gått igenom 

samlingarna. Golvet, utbyggnad av arkivrummet och nya bås till museet beräknas kunna bli 

färdiga under våren 2023. Då lämnar Birgitta Zerpe också sin rapport från inventeringen. 

Därutöver har ett rum färdigställts för samlingen av dockor, som  ordnats och ställts upp. En 

grind har reparerats och målats och nya grindstolpar har levererats.   

5.15 Revygruppen  

Året har varit aktivt för revy-gruppens medlemmar. Från januari och in i mars träffades vi 

med sikte på att göra en repris av kabarén från hösten 2021. Ett glas mjÖLk spelades 19 

februari och innehöll en del nytt. Planer vidtog för en ny föreställning, nu som revy. 

Böndernas fel spelades upp 19 och 20 november. 

 

Gruppen har bestått av sex personer på scenen, två – tre musiker, två ansvariga för rekvisita 

och kläder samt fyra som varit bar- och bärhjälp. Vi har utöver föreställningarna träffats drygt 

35 gånger under året för att arbeta fram årets tre föreställningar. 
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5. 16 Line dance  

Efter långt uppehåll kunde line dance i bygdegården återupptas igen under Maria Lööws 

ledning. Från september har en skara på ca 10  personer dansat vid 7 tillfällen.  

 

8.0 Slutord 

2022 har ett övergripande tema varit återstart. Mycket arbete har lagts ner av många på 

reparation och renovering av bygdegården, Prästladugården, men också de andra byggnaderna 

vi äger och förvaltar. Mycket arbete av många har också lagts på att få igång verksamheter 

som varit vilande eller avsomnat under pandemin. En hel del har genomförts, vilket märks 

inte minst på antalet bokningar i bygdegården, som ökade från 55 under pandemiåret 2021 till 

113 under 2022. Men ännu är det en bit kvar till den omfattning som verksamheten hade före 

pandemin. Under 2023, när översynen av lokaler och organisation i stort sett är klar, hoppas 

vi att fler vill göra mer, till allas glädje och nytta.  

 

Styrelsen tackar alla medlemmar som på så många sätt bidragit till att hålla verksamheterna 

igång. Vi hoppas på att vi även i fortsättningen kan hjälpas åt i arbetet med att utveckla 

sockenföreningen och att förvalta våra fastigheter och anläggningar till nytta och glädje för 

oss alla. Tack! 

 

Styrelsen i Gothems sockenförening, Gothem 2023-02-16  

 

 

 

 

Owe Ronström Emma Jansson  Ole Robertsson 

 

 

 

 

Consuelo Griggio Conny Ekvall  Lena Gardelin 

 

 

 

 

Marit Eriksson  Thomas Johansson 

 

Resultat- och balansrapport, revisionsberättelse 

Resultat- och balansrapport, samt revisionsberättelse för Gothems sockenförening 

verksamhetsåret 2022 skickas med som bilagor till denna verksamhetsberättelse.  


