
Innehållsförteckning över dokument inför Föreningen Tre Gårdars 
ordinarie föreningsmöte på Sjöviksgården 2019-04-13 
 

1. Kallelse och lunchanmälan  
2. Enkät till våra medlemmar 
3. Dagordning  
4. Fullmakt 
5. Verksamhetsberättelse 
6. Årsredovisning med förvaltningsberättelse 
7. Budgetförslag 
8. Verksamhetsplan 2019 
9. Valberedningens förslag 



Kallelse till ordinarie föreningsstämma för Föreningen Tre Gårdar  

Lördag den 13 april 2019 på Sjöviksgården 

 

Program 

09:30 Förmiddagskaffe och ombudsregistrering 

10:30 Årsmötesförhandlingar 

12:30 Lunch 

Möteshandlingarna finns för nedladdning på vår hemsida: 

https://www.tregardar.se/foreningsstamma-13-april-2019/ 

Välkomna 

Lars-Gustaf Hauptmann 

Ordförande för Föreningen Tre Gårdar 

 

 

 

 

Obs Anmälan till kaffe och lunch senast den 31 mars  

Kostnad för kaffe och lunch 100kr  betalas på plats. 

 

 

 

Brev: Styrelsen för Tre Gårdar, c/o Maria Lorentzon, Danska vägen 20, 412 66 Göteborg 

Telefon: 031-351 18 10 

Nätet:   https://www.tregardar.se/foreningsstamma-13-april-2019/   

  

Namn mobil ev. allergier, vegankost etc 

   

   

   

   

   

   

   

 



 

Föreningen Tre gårdar vill komma i kontakt med er 
församling/förening! 
 
Inför framtiden vill vi veta vilka tankar som finns gällande våra gårdar;  
Sjöviksgården, Åsengården och Bobergsgården. 
Vad vet ni om dem? 
Hur tycker ni att gårdarna ska användas? 
Vad ska vi satsa på? 
Hur vill din församling/förening engagera er? 
Som ett underlag för fortsatt arbete vill vi att du deltar i en undersökning. Det tar ca 10 min 
att fylla i. Enkäten finns med i möteshandlingarna 
https://www.tregardar.se/foreningsstamma-13-april-2019/ 
 
Vid årsmötet för Föreningen Tre Gårdar lördag 13 april kl. 10.30 på Sjöviksgården redovisas 
svaren och vi fortsätter samtalet. 
Svara senast 31 mars. 
 
Stort tack för din medverkan! 
 



 
 

Dagordning för Föreningen Tre Gårdars ordinarie föreningsstämma på 
Sjöviksgården den 13 april 2019 

 
 
Upprättande av närvaroförteckning, som också är röstlängd. (vid ankomst) 
 

1. Val av ordförande, vice ordförande och sekreterare för mötet samt två 

protokolljusterare och rösträknare 

2. Fastställande av röstlängd 

3. Beslut om stämmans stadgeenliga utlysande 

4. Fastställande av föredragningslista 

5. Föredragning av styrelsens verksamhetsberättelse med resultat- och balansräkning 

6. Föredragning av revisorernas berättelse 

7. Fastställande av resultat- och balansräkning 

8. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret 

9. Beslut om medlemskap 

10. Beslut om medlemsavgift 

11. Fastställande av budget och verksamhetsplan för innevarande år 

12. Beslut om antalet styrelseledamöter 

13. Val av ordförande för föreningen och styrelsen 

14. Val av övriga ledamöter i styrelsen 

15. Val av två revisorer och ersättare för dessa 

16. Val av valberedning till nästkommande föreningsstämma, varav en utses till 

sammankallande 

17. Beslut angående ärenden framlagda av styrelsen och förslag väckta enligt § 11 i 

stadgarna 

18. Diskussion kring vid stämman väckta frågor 

19. Beslut om dag för nästa ordinarie stämma 

20. Stämman avslutas 

Föreningen	Tre	Gårdar	

 



 
 
 

 

FULLMAKT 
 
 
 
För  ________________________________________________________________________________________________ 

 
 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 
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_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 
_____________________________________________________________________________________________________ 

 
 
 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

att vid ordinarie föreningsstämma för Föreningen Tre Gårdar 

den 13 april 2019 som ombud representera församling/förening 
 
 

______________________________________________  
 

______________________________________________ den ____/____ 2019 
 
 

 
_____________________________________________________________________ 

 
Ordförande/sekreterare 
 
 
 
Församling och förening som är medlem i föreningen har rätt att skicka ombud enligt följande: 
Upp till 100 medlemmar ger rätt till 2 ombud, 101-200 medlemmar ger rätt till 3 ombud, därefter ger varje 
påbörjat 200-tal medlemmar rätt till ytterligare ett ombud. Ombud ska vara medlem eller anställd av den 
församling eller förening som ombudet representerar 
 



Verksamhetsberättelse för Föreningen Tre Gårdar 2018 
(org.nr 866000-4612) 
 
Verksamhetsberättelse för den gemensamma delen 
Föreningen Tre Gårdar har varit verksam sedan ombildningen den 9 maj 2015. 
Föreningens verksamhet har bestått består av att äga och ansvara för gårdarna Sjöviksgården, 
Bobergsgården och Åsengården. För 2018 budgeterades ett underskott för att möjliggöra en 
större satsning för upprustning av Sjöviksgården. En ny föreståndare för Sjöviksgården, David 
Nejman, har rekryterats efter Ove Einebrand som gick i pension 2019-02-01. Nytt för året var 
också att genomföra införandet av dataskyddsförordningen GDPR. För att sprida kunskap om Tre 
Gårdar och öka engagemanget har styrelsen beslutat att genomföra en kundenkät hos de 
församlingar och föreningar som är medlemmar. Enkäten kommer att genomföras i samband 
med inbjudan till Föreningsstämman där resultatet kommer att redovisas. 
Vi har valt att ha styrelsemötena på våra gårdar eller via telefon/dator. Styrelsen har arbetat med 
att stödja och leda det förändringsarbete som gjorts och beskrivs i verksamhetsberättelserna för 
respektive gård 
 
Styrelsen för Tre Gårdar har haft 8 möten sedan ordinarie föreningsstämman 2018-04-14 
Ledamöter är: 
Arne Björling   Ulricehamns Equmeniaförsamling 
Göran Carlsson  Equmeniakyrkan Alingsås 
Margareta Englund  Vängdala Equmeniaförsamling  
Bengt Gustafson  Fiskebäcks Missionsförsamling 
Lars-Gustaf Hauptmann        Bifrostkyrkan Mölndal 
Jacob Wahll   Gillstad-Järpås Missionsförsamling  
Adjungerade till styrelsen: 
Ove Einebrant   Gårdsföreståndare Sjöviksgården 
Ulf Sveningsson  Ekonomi 
 
Bokning och sekretariat 
Maria Lorentzon, köpt tjänst genom Equmeniakyrkan Region Väst. 
Ekonomi 
Ulf Sveningson, köpt tjänst för ekonomi. 
 
Styrelsen fick detta år två nya ledamöter som har kommit i mycket bra i arbetet. Vi är ett glatt 
gäng som tycket att det är roligt och inspirerande att arbeta med detta uppdrag. 
Vi är övertygade om att gårdarna har en mycket viktig uppgift och från styrelsen vill vi framföra 
vårt tack till personal och kommittéer på gårdarna. Vi vill också tacka valberedningen för ett gott 
arbete. Ert engagemang och omfattande arbete har gjort det möjligt att driva gårdarna. 
Till verksamhetsberättelsen bifogas en separat verksamhetsberättelse för respektive gård. 
 

 

 



Verksamhetsberättelse för Sjöviksgården 2018  
Allmänt  

Gården består av en huvudbyggnad med matsal, samlingsal, grupprum, ett stort kök och 58 
bäddar samt ett annex med matsal, kök och 40 bäddar. Ledarstugan är vår minsta byggnad och 
den har 12 bäddar. Sammanlagt har vi 110 bäddar på Sjöviksgården. Här finns också en kyrka 
med ca 300 platser. I den natursköna omgivningen finns stora möjligheter till både bad och 
friluftsliv. På sommarhalvåret går det en tur mellan Alingsås och Sjöviksgården, med ångbåten 
Herbert. Gården används framförallt som lägergård för ungdomsgrupper, skolor och kyrkor.  

Under året har vi gjort följande åtgärder:  

•  Sörvikens huvudbyggnad är tvättad & målad.  
•  Kyrkan är reparerad, tvättad & målad.  
•  Vattenburen värme i köket är installerad  
•  Panel på en del av Sörvikens stugor har bytts ut.  
•  Huvudbyggnaden har tvättats.  
•  Fibernät har installerats.  
•  Kompressonanläggning för kylarna har bytts ut.  
•  Två frysar har bytts ut.  
Summa 350 000:-  

Under 2019 planerar vi:  

•  Byta panel och ev. måla huvudbyggnaden.  
•  Byta panel och måla stugorna i Sörviken.  
•  Byta yttervägg, fönster och måla ledarvillan. 
•  Förbättra lekplatsen.  
Beräknad kostnad ca 150 000:-  

 
Statistik  

Sjöviksgården har under 2018 haft:    Sjöviksgården har under 2017 haft:  
•  5748 gästnätter.      ● 6742 gästnätter.  
•  8973 gästdagar.      ● 10159 gästdagar.  

Under 2018 har vi haft följande gäster:  
-  14 grupper från Equmeniakyrkan  
-  4 grupper från övriga frikyrkor 
-  22 grupper från Svenska kyrkan. 
-  18 grupper är skolor  
- 19 grupper är övriga, Körer, idrottsföreningar, föreningar och kommuner.  

När det gäller bokningen har vi gjort bokningen mer tillgänglig via en ny hemsida, samt gjort nya 
bokningsregler och infört bokningsavgifter. Vi planerar också̊ att låta alla gäster göra en 
utvärdering av besöket.  



Personal  

Under året fortsatte David Nejman som husmor på 70% och vaktmästare på 30%. Alltså en 
heltidstjänst. AnnCatrin Larsson har en husmorstjänst på 70% och Ove Einebrant är föreståndare 
på 60%. Rebecka Nilsson har jobbat med arbetsträning på 75 %. Dessutom har ett 10 tal personer 
arbetat på timmar.  

Övrigt  

Vi är i behov av volontärer som kan rycka in ibland och göra en arbetsinsats. Det finns alltid något 
att ta tag i. Vi erbjuder gratis mat och logi till alla volontärer, dessutom får ni träffa vår trevliga 
personal och intressanta gäster.  

  



Verksamhetsberättelse för Bobergsgården 2018 
 
Bobergsgården ligger 7 kilometer söder om Falkenberg. Vackert läge nära havet och Grimsholmens 
naturreservat. Självhushållsgård med inriktning på barn- och ungdomsläger samt församlingsläger. 
Gården har 25 sovrum med 100 bäddar, storkök med diskavdelning, matsal, samlingssal, grupprum m m. 
Gårdens tomt är stor med campingplats, fotbollsplan, volleybollplan och lägerbålsplats. 
 
Bobergskommittén har sex ledamöter, Claes-Ove Antonson, ordförande, Rangela Kolback, sekreterare, 
Inger Eriksson, Ingela Hallenrud, Sten Hallenrud och Monica Svensson (t o m 2018). Arne Björling är 
representant från Tre Gårdars styrelse. Kommittén har haft 3 protokollförda sammanträden, varav två på 
Bobergsgården. 
 
Beläggning:   

Bobergsgården har under 2018 haft:   Bobergsgården har under 2017 haft:  
•  3656 gästnätter.      ● 3388 gästnätter.  
•      88 gästdagar.      ●        2 gästdagar.  

 
Under säsongen 2018 har Bobergsgården gästats av 1 läger från Equmenia Väst, 8 församlingar inom 
Equmeniakyrkan, 7 andra kristna grupper samt 11 övriga bokningar. Vi har också kunnat ta emot 
vandrarhemsgäster och campinggäster.  
 
Vi har genomfört två städ- och arbetshelger. Vårglöd samlade 7 deltagare och Höstglöd 16 deltagare. 
Städ- och underhållsarbete utfördes under arbetsdagarna.  2 – 5 juli genomförde vi Målardagar. Främsta 
syftet var att måla Tranans fasad mot Bobergs Kustväg. Vi var 17 personer, så vi hann med en del andra 
arbeten på gården. Under säsongen har arbete utförts ideellt, t ex montering av trädgårdsmöbler, 
underhåll i toalett- och duschrum.  
 
Personal:   
Under maj – september har Ingvor Millberg Svensson varit anställd som gårdsvärd. Under för- och 
eftersäsong har ledamöter i Bobergskommittén varit gårdsvärdar.  
 
Reparationer/investeringar:  
Målning av Tranans fasad mot Bobergs Kustväg, målning av bordtennisrummets golv, montering av ny 
entrédörr till Tranan. Inköp av trädgårdsmöbler, entrémattor och mobiltelefon. 
 
Planerat underhåll 2019:  
Måsen, målning av duschrum, Tranan, målning av fönster, campingkällaren, ny kyl/frys samt flyttning av 
skåp m m, Tärnans kök, ersätta äldre frys med ett mindre frysskåp. Inköp av fotbollsmål.  
 
  



 
 
Verksamhetsberättelse för Åsengården 2018 
	
Allmänt  
Åsengården,	2	mil	norr	om	Borås,	är	en	friluftsgård	med	ett	boningshus	med	kök	och	21	
bäddar.	Kök	och	matsal	rymmer	ca	30	personer.	Det	finns	en	loge	med	plats	för	ca	300	
personer	och	20	fasta	vindskydd	i	skogen.	Därutöver	finns	gott	om	ytor	för	lägerliv.	Gården	
ägs	till	hälften	av	Föreningen	Tre	Gårdar	och	Vängdala	Equmeniaförsamling.		
	
Beläggning  
 

Åsengården har under 2018 haft:   Åsengården har under 2017 haft:  
•    377 gästnätter inomhus.    ●   325 gästnätter inomhus.  
•  2136 gästnätter i vindskydd.   •  2468 gästnätter i vindskydd  
•        3 dagsuthyrning    •        1 dagsuthyrning      

 
Beläggningen	har	varit	god	under	året	med	bl.a.	scoutläger	och	kämpalekshajk.	Gården	har	
använts	av	medlemmar	i	Föreningen	Tre	gårdar,	andra	församlingar,	skolor	och	kommunala	
omsorgsgrupper	samt	privatpersoner.		
	
Underhåll och investeringar  
Ny	lägerbålsplats/samlingsplats	som	är	tillgänglig	för	tex	rullstolar.	Underhåll	och	
renovering	av	vindskydd.	Renovering	av	fönster	i	huvudbyggnad	och	loge.		
	
Planerat underhåll 2019:  
Förbättra	brandposter	3000	kr	
Fiber	för	internetanslutning	22000	kr		
Reparera	skorstenen	10000	kr		
Fortsatt	arbete	med	samlingsplats.		
	
Personal  
Ruben	Enochsson	är	timanställd	vaktmästare.		
Kommitté	Stefan	Svensson,	Vängdala,	Margareta	Englund,	Vängdala,	Conny	Frick,	Fristad,	
Bertil	Carmesund,	Fristad,	Börje	Björnstam,	Hemsjö,	Lars-Gunnar	Larsson,	Fristad.		
	
Extraordinärt under året.  
Ett	bra	år	för	Åsengården.	
 
Avslutning 

Vi ser med tillförsikt fram emot det nya året och hoppas och ber att våra gårdar ska få bli till 
välsignelse för många.  

 

Styrelsen för Tre Gårdar 





















Föreningen Tre Gårdar 
Verksamhetsplan 2019 
  
Föreningens verksamhet består av att ansvara för gårdarna Sjöviksgården, Bobergsgården 
och Åsengården vilka tidigare har hört till Svenska Missionskyrkan/SMU i Västra Götaland. 
Föreningen ska förvalta gårdarna med beaktande av 
Funktion 
Underhållsbehov 
Renoveringsarbete   
Personalbehov 
Investeringsplaner 
Ekonomi 
  
Uppdraget för föreningens styrelse är att förvalta gårdarna på bästa sätt för att tillvarata 
ägarnas intresse och att göra gårdarna välkomnande och attraktiva på marknaden. Gårdarna 
är i första hand till för församlingar och föreningar inom Equmeniakyrkan och i andra hand 
för andra grupper, organisationer och företag som kan använda gårdarna i enlighet med den 
policy som finns för respektive gård. 
 
Föreningen är också en av huvudmännen för stiftelsen Källtorp. 
 
Lars-Gustaf Hauptmann /Ordförande 
 



VALBEREDNINGENS FÖRSLAG INFÖR FÖRENINGSSTÄMMAN FÖR TRE GÅRDAR 
LÖRDAGEN DEN 13 APRIL 2019 

 

Årsmötespresidium 
Presidiet består av: 
Ordförande: Bitte Svensson, Equmeniakyrkan, Herrljunga 
Vice ordförande:  ---- 
Mötessekreterare: 
 
 
 
Ordförande för föreningen och styrelsen: 
Lars-Gustaf Hauptmann, Bifrostkyrkan, Mölndal 
 
Styrelse till föreningen Tre gårdar: 
 
Omval 2 år: 
Maggan Englund, Vängdala Equmeniaförsamling 
Bengt Gustafson, Fiskebäcks Missionsförsamling 
 
Nyval 2 år: 
Elisabeth Dimenäs, Equmeniakyrkan Långared 
 
Kvarstående 1 år: 
Jacob Wahll, Gillstad-Järpås Missionsförsamling 
Göran Carlsson, Equmeniakyrkan Alingsås 
 
 
Revisorer för föreningen: 
 
Ordinarie: 
Annika Ahlberg Andersson, Alingsås revisionsbyrå 
Bo Eriksson, Gillstad-Järpås Missionsförsamling 
 
Suppleanter: 
Tobias Moberg, Alingsås revisionsbyrå 
Henrik Wernvik, Johanneskyrkan, Lindome 
 
 
Valberedning: 
Anna-Lena Stenberg, Sjömarkenkyrkan, sammankallande, omval 
Bitte Svensson, Equmeniakyrkan, Herrljunga, omval 
Rangela Kolback, Redbergskyrkans församling, Göteborg, omval 
 
 
Kontaktperson valberedningen: 
Anna-Lena Stenberg 
annalena.stenberga@gmail.com 


