
 
Motion till årsmötet för Bondkyrko hembygdsförening den 15 mars 2023 

 
Förslag  
Jag föreslår att Bondkyrko hembygdsförening byter namn till Stabby hembygdsförening.  
Det nuvarande namnet  
Namnet Bondkyrko hembygdsförening har sitt ursprung i Bondkyrko församling och socken vars 
kyrka var Helga Trefaldighet. Bondkyrko församling bytte för många år sedan (redan 1962) namn till 
Helga Trefaldighets församling. Begreppet socken används numera enbart på museer och arkiv  
Föreningen grundades 1953 av Johanna Myrberg som bott i Stabby prästgård under sin barndom, när 
hennes far Otto Myrberg var präst i Helga Trefaldighets kyrka.  
Under åren 1901-1912 bodde Nathan Söderblom här, vilket gjorde Stabby prästgård berömd.  
Varför ska namnet ändras?  
Stabby prästgård är skälet till föreningens existens över huvud taget och att bevara och vårda den är 
föreningens viktigaste uppgift.  
Hembygdsföreningen är inte en kyrklig inrättning vilket namnet kan uppfattas som.  
Människor som får höra namnet, till exempel när de bokar lokal för en fest här, har ofta svårt att 
uppfatta det.  
När vi värvar nya medlemmar är det nuvarande namnet obegripligt. Skulle vi däremot säga Stabby 
hembygdsförening är det helt klart vad vi menar.  
Namnet Stabby är väl känt. Man talar om Stabbyskogen och Stabby backe, området kallas Stabby och 
9:ans busshållplats heter Stabby prästgård.  
Namnet Stabby hembygdsförening är därför ett självklart bättre namn än det obegripliga Bondkyrko 
hembygdsförening.  
Diskussion under årsmötet  
Namnbytet är ingen stadgefråga. Om förslaget får majoritet vid en omröstning, efter en 
medlemsdiskussion och en omröstning vid två tillfällen, ska namnet ändras. Ett namnbyte kommer 
att medföra en del arbete vid kontakt med till exempel skatteverket, banken m fl. men det finns inga 
hinder rent formellt.  

 
Yrkande  

 
Undertecknad yrkar på att  
Årsmötet röstar för eller emot ett namnbyte.  
Om en enkel majoritet röstar för ett namnbyte ska styrelsen i Bondkyrko hembygdsförening kalla till 
en extrastämma under våren 2023 i namnbytesfrågan.  
Om även denna stämma med enkel majoritet röstar för ett namnbyte, ska styrelsen genast påbörja 
processen med ett namnbyte.  
Styrelsens målsättning ska vara att 2024 års program skickas ut med det nya namnet.  

 
Uppsala den 21 feb 2023  

 

Ingrid Seeger 

 


