
 

 

 

 

Hej alla bygdegårdsföreningar i Skaraborg! 

OBS! I bilagan från kulturnämnden om arrangörsstödet: istället för 31/8 gäller 10/11 då 

nytt möte hålls som vi senare får besked om. 

Här kommer också en lista på Skaraborgs riksteaterföreningar. Ta gärna kontakt med 

lämplig att ev ha samarbete med. 

 

Det har kommit flera utskick från förbundet. Genom brevet här vill vi kulturansvariga i distriktet 

också puffa på att vara aktiv i jakten på dessa pengar.  

Var och hur kan man söka pengar för de förlorade inkomster som uppstått? 

Det finns olika plattformar, här kommer lite tips: 

Kulturen 

Ansökan till stöd från Statens kulturråd öppnar 15 oktober 

 

Statens kulturråd kommer att fördela totalt 881 miljoner under hösten. Stödet är uppdelat i tre 

grupper. Upp till 400 miljoner i krisstöd för intäktsbortfall för arrangörer under perioden juni till 

september, upp till 80 miljoner till smitt säkra arrangemang samt upp till 371 miljoner utifrån andra 

behov som finns. 

 

Den första ansökan till krisstödet öppnar 15 oktober. 

Följande ansökningsperioder och områden gäller: 

15–27 oktober: Utställningar, föreläsningar och liknande evenemang 

15–28 oktober: Scenkonstföreställningar 

15–29 oktober: Konserter 

Läs mer på Kulturrådets sida: 

 www.kulturradet.se/nyheter/2020/forsta-ansokan-till-krisstodet-oppnar-15-oktober 

 

I den förra omgången krisstöd som Kulturrådet fördelade var det flera bygdegårdsföreningar som fick 

medel så se gärna till att söka för sommarens intäktsbortfall. 

På förbundets hemsida gå in på: om oss – information om covid -19 – krisstöd, under tidigare stöd, 

syns vilka bygdegårdar som fått bidrag, 

http://www.kulturradet.se/nyheter/2020/forsta-ansokan-till-krisstodet-oppnar-15-oktober


Boverket, riktat stöd till samlingslokaler 

Här är man inte klar med formerna för ansökan ännu, vad vi vet så skall ansöka gå genom BR. 

Läs mer om aktuella krisstöd: 

https://bygdegardarna.se/om-oss/information-och-atgarder-angaende-covid-19/krisstod/ 

Viktigt är att alla har klart för sig vad man tappat under året i uthyrning inställda arrangemang osv. 

för när ”Proppen går ur” är det bråttom, se över behovet redan nu! 

När det händer något nytt i fråga om ansökningarna skickas detta ut från BR via mejl och per post, 

Super viktigt att alla föreningars adresser är korrekta! 
Det är i årsrapporten det ändras, det går att göra när som helst. 

 

Kolla regelbundet på BR:s hemsida där man lägger in alla nyheter. 

 

Vi vill gärna höra ifrån er alla om hur läget är! 

tor-bjorn.johansson@outlook.com 0708 752 607   ingegerd.ambertsson@skara.se 070 550 50 94 

kontaktuppgifter till övriga i styrelsen finns på distriktets hemsida 

Håll i  Håll ut 

Om möjligt Ställ om 

Kulturansvariga  

Torbjörn Johansson Ingegerd Ambertsson 
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