
 

 

 
Kila Östra Bygdegårdsförenings verksamhetsberättelse för 
år 2020 

Styrelse 
Styrelsen har bestått av ordförande Lars Anders Sjögren, vice ordförande Jan
sekreterare Cathrine Gunnarsson, kassör Sven Melin
Danielsson, studieorganisatör/hemsideansvarig Sven Gerdin och pressansvarig Ewa Sjögren.
Möten 
Årsmötet hölls den 5 mars 2020.
Styrelsen har haft 4 sammanträden och ett arbetsmöte.
Medlemmarna 
Medlemsantal 82 vuxna och 17 barn, totalt 99 st.
Fastigheten/Inventarier 
Ny varmvattenberedare har köpts
besiktigats. Badplatsen vid Haglandet har hållits i ordning hela sommarsäsongen.
Uthyrning 
Nio externa uthyrningar gjordes.
Kyrkliga aktiviteter 
2 gudstjänster har inställts pga pandemin.  Annandag påsk, och söndag efter Allhelgonadagen.
Program/verksamhet 
Bygdegårdsföreningen har anordnat följande aktiviteter, varav ett flertal i samarbete med 
Studieförbundet Vuxenskolan:  Tre filmkvällar, en föreläsning  med ämnet funktionsmed
Under april genomfördes fyra kulturvandringar. På grund av att alla planerade aktiviteter blev 
inställda pga pandemin så återupptogs kulturvandringarna på onsdagar i juli, augusti  och 
september.  
Tre nummer av ”Bygdegårdsnytt” 
Styrelsen vill till ALLA, som på olika sätt stöttat Bygdegården rikta ett varmt tack för det 
gångna året!  
        Kärrholmen i februari 2021
 

Verksamhetsplan för 2021
Om pandemin släpper sitt grepp och vi återgår till det normala:
Vår/kulturpromenader, fredas-
kurser/studiecirklar/föreläsningar, trubadurkvällar/pubkvällar, vinprovning, gudstjänster, 
grillkväll i Kilaveckan, fisketävling i Kilaveckan, luciafirande och filmvisning.
Mer information finner Du via
Bygdegårdsnytt och vår hemsida, karrholmen.se. 
Vi finns även på facebook, sök kila östra bygdegårdsförening.
 
Vi behöver ditt stöd för att kunna bevara vår bygdegård. Bli medlem, boka våra lokaler, 
delta i våra verksamheter och arrangemang.
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