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Hej, 

Så är det åter dags med en rapport från distriktsstyrelsen för vårt bygdegårdsdistrikt. 

Även hösten har huvudsakligen präglats av Coronaviruset. Få gårdar har haft fysiska aktiviteter 

och likadant är det med distriktsstyrelsen. Det vi istället har gjort har skett digitalt. 

Under september månad genomfördes fyra temakvällar. Var och en med eget tema. Dessa var: 

ungdomsverksamhet, kultur, försäkring och skadeförebyggande verksamhet samt hemsidor och 

sociala medier. Vi hade fantastiska föreläsare och tekniken var med oss hela tiden. För er som 

inte var med kan jag säga att ni gick miste om något riktigt bra. Konceptet var så bra att vi 

troligen fortsätter med detta nästa år men då i en mer utspridd form. 

Riksförbundet har dessutom använt tiden till utbildning och kunskapslyft för alla 

distriktsstyrelser. Även det har varit mycket givande. En av finesserna med digitala träffar är att 

man kan erbjuda mer kvalificerade föreläsare. På senaste konferensen som riksförbundet höll 

fick vi kunskap om solel och solenergi. Dessutom kontakter med fyra verksamhetskonsulter på 

region Gävleborg. Kring båda dessa områden lär vi återkomma. 

 

Årets Bygdegård 

2019 var första året som ”årets bygdegård” utsågs i Gävleborgs bygdegårdsdistrikt. Nu är det 

dags för nomineringar inför Årets Bygdegård 2020. Det är hög tid att börja fundera på vad er 

bygdegård har gjort under detta speciella Corona-år. Det är möjligt att nominera både sin egen 

gård och andras. Information kring detta samt ansökningshandlingar finns på distriktets 

hemsida. Förutom äran och ett diplom bjuds bygdegården på en teaterföreställning av 

Riksteatern genom den lokala teaterföreningen. Detta är både populärt, lärorikt och 

vinstgivande. 

 

Hemsidor 

Inför sommaren skickades ett brev/mail ut till alla föreningar som i dagsläget saknar en länk 

från förbundets hemsida till en egen hemsida. Responsen var mycket positiv, men nu gäller det 

att det blir någon aktivitet också. Distriktet har beslutat om ett stimulansbidrag på 2000:- till de 

föreningar som idag saknar en hemsida och nu tar tillfället i akt att skapa en sådan med hjälp av 

förbundets mallar och distriktets support. Behöver ni hjälp så kontakta Marie Sandehult här på 

distriktet (070-334 81 26, marie.sandehult@gmail.com). Hon gör inte jobbet åt er men kan visa 

på vad och hur ni ska göra. 

 

Årsrapportering 

Trots påminnelser är det bara hälften av distriktets alla föreningar som har årsrapporterat. 

Jag vill framhålla vikten av att alla gör detta. Underlaget används bl.a. i samtal med riksdag och 

regering för att få till ekonomiskt stöd och hjälp dels under ett normalår men framförallt under 

ett krisår som detta. Kan vi inte visa på att vi har det ekonomiskt tungt så kan vi inte göra 

anspråk på de bidrag som utdelas.  

Saknar din förening kunskap om hur man rapporterar eller vet ni inte om ni har rapporterat så 

kontakta mig så får ni hjälp (070-772 00 33, ingemar@sfmab.se). 
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Återstartsbidrag 

Om en förening vill genomföra en aktivitet som p.g.a. restriktioner inte går ihop ekonomiskt så 

finns det möjlighet till hjälp. Distriktet utlyser ett bidrag på mellan fem- och tiotusen kronor för 

sådana fall. Mer information om detta finns på distriktets hemsida. 

 

Distriktsstämma 

Redan nu är det hög tid att börja inventera inför nästa distriktsstämma och de val som då ska 

göras. Distriktet behöver förstärka styrelsen och hitta fler nya intressenter. 

Fundera gärna om ni har någon/några som kan vara intresserade av att arbeta på distriktsnivå. 

Ett deltagande ger möjlighet att påverka. Det kan gynna den egna lokala föreningen genom 

kunskap om vad som händer och ska hända. Dessutom ges, normalt, möjlighet till deltagande i 

konferenser och möten på andra platser i landet. Nästa större möte blir på Gotland. 

 

Vad jobbar distriktet med nu? 

I år har vi satsat en hel del energi på att inventera våra gårdar, för att se var våra insatser gör 

mest nytta och för att kunna prioritera våra insatser. Ett 30-tal gårdar har blivit kontaktade av 

olika skäl och detta har lett till att vi sammantaget höjt vår standard i rapportering, säkerhet och 

kontaktbarhet. 

 

Distriktet är till för att hjälpa, stimulera och stödja. 

Har ni några som helst önskemål eller frågor så hör av er. Kontaktuppgifter finns på vår 

hemsida. 

Med vänlig hälsning 

Ingemar Sandehult 

Gävleborgs Bygdegårdsdistrikt 


