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Hej Bygdegård! 

 

Nu har årsskiftet passerat och med det alla helger. Jag hoppas alla har vilat upp sig och nu har ny 

energi framåt för 2021. 

P.g.a. det förra, så eländiga, verksamhetsåret vill jag börja med att påminna om några ljusglimtar. 

 

Försäkringspremien 

Riksförbundets fakturautskick för 2021 är på väg med posten och har kanske landat hos några. 

För att minska det ekonomiska trycket på bygdegårdarna ges i år en rabatt på 

försäkringspremien med 10 procent. 

 

Distriktets medlemsavgift 

Dessutom beslutade ju bygdegårdsdistriktet  att inte ta ut medlemsavgift till distriktet för 

2021. Några gårdar hade inte betalt för 2020 men nu är det gårdarna identifierade och påminda. 

Med årets uteblivna avgift sparar alla föreningar ytterligare 300 kr. 

 

Det riktade krisstödet 

Det riktade krisstödet till bygdegårdarna gav knappt 28 miljoner kr till riksförbundet. Av detta 

har 40 av våra 61 gårdar rapporterat förlust och dessa gårdar får nu dela på ca 1,6 miljoner kr. 

Dessa pengar har nu börjat betalas ut. Utöver detta kommer ytterligare ett riktat krisstöd så håll 

ögonen på det. 

 

Kommande årsmöten 

Den rådande pandemin innebär ett stort antal restriktioner. Däribland får vi inte hålla fysiska 

årsmöten. Trots det är vi skyldiga att genomföra dessa. Hjälp finns att få. Distriktet disponerar 

en licens av programmet Zoom. Här är det enkelt att genomföra möten. Alla gårdar med 

medlemskap i distriktet får låna detta program gratis för att genomföra sina årsmöten. SV 

hjälper också till via Ellinor Lundström (0270-428 821). Kontakta henne om ni vill ha utbildning 

i digitalt möte eller andra frågor om hur man organiserar ett sådant möte. Ni är också välkomna 

att kontakta mig eller någon i distriktsstyrelsen. Kontaktuppgifter finns på hemsidan.  

 

Distriktets årsmöte 

Distriktet kommer att ha sitt årsmöte 17 april kl 10.00-14.00. Naturligtvis via Zoom. För att 

delta anmäler man sig i förväg (marie.sandehult@gmail.com), 070-334 81 26). All info om 

årsmötet läggs ut på distriktets hemsida (https://bygdegardarna.se/gavleborg/Gävleborgs 

bygdegårdsdistrikt). Vi vill att så många som möjligt deltar. Mötet kommer att innehålla minst 

ett intressant föredrag. 
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Ny styrelse 

För att distriktets verksamhet ska ge så många fördelar som möjligt krävs att vi har en bra 

sammansättning av styrelsen. På årsmötet utses alla representanter. Har ni möjlighet att föreslå 

någon representant från den egna föreningen så gör det. Föreningen lokalt har stor nytta av 

detta. Dels är det lättare att lyfta egna frågor och önskemål men också snabbare att få den 

information som hanteras på distriktet. I år kommer vi har särskild representation från fyra 

andra, intressanta, föreningar. Missa inte detta. 

 

Årets bygdegård 

På årsmötet utses också årets bygdegård i distriktet. Man får gärna nominera sig själv. 

Nominering görs via denna länk. https://bygdegardarna.se/gavleborg/aktiviteter/arets-

bygdegard-2020/ Förutom äran får vinnaren en kostnadsfri föreställning av Riksteatern. Missa 

inte detta! 

 

Övriga aktiviteter 

I år kommer distriktet, sannolikt, att vara engagerade i två projekt. Ett där man kommer att visa 

film utomhus hos bygdegårdsföreningar som är intresserade och dels ett där vi vänder oss till 

ungdomar. Detta projekt bedrivs i tre distrikt där Gävleborg är ett. Och hos oss kommer tre 

bygdegårdsföreningar att involveras. Är ni intresserade att delta så var snabba att anmäla 

intresse. 

 

Flera bygdegårdar 

Under förra året ökade distriktet till 61 bygdegårdsföreningar. I år har vi ytterligare föreningar 

som önskar inträde. Har din förening kännedom om ytterligare någon förening som skulle vinna 

på att vara med i Bygdegårdarnas Riksförbund. Så meddela mig. Jag ordnar med information och 

allt ansökningsmaterial. 

 

Boverksansökningar 

Nu återstår bara en sak att redovisa. Gävleborgs bygdegårdsdistrikt har,2020, fem gårdar som 

sökt bidrag från Boverket. Med det ligger vi, tillsammans med Skaraborg, i topp vad gäller 

ansökningar per distrikt. Vi hoppas att denna trend håller i sig även 2021. Är ni intresserade att 

bygga om eller till så starta redan nu planerings- och genomförandeprocessen är längre än man 

tror. Hjälp finns att få hos distriktet och riksförbundet. 

Med detta vill jag och hela distriktsstyrelsen önska ett 

Bättre nytt År. 

Ingemar Sandehult 
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