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Stockholm den 20 januari 2020 

Till kassörer via brev samt ordförande, sekreterare och kassörer i Stockholms läns 

bygdegårdar och medlemsorganisationer med e-post 

 

 

 

Faktura distriktsavgift 

Kassörerna erhåller detta brev samt faktura för årets avgift via brev. Brevet går även ut 

digitalt. 

 

Inför distriktsstämman 

Vill er förening bli ”Årets bygdegårdsförening i Stockholms län?” Hämta mer information 

och ansökningsblankett på vår hemsida: https://bygdegardarna.se/stockholm/om-distriktet/arets-

bygdegardsforening-i-stockholms-lan/ 

 

Silvernål 

Har ni någon person i er styrelse som nu ni villuppmärksamma och ge förbundets silvernål? 

Skriv en nominering med en kort beskrivning varför denne person bör få silvernålen. Sänd till 

monica@bygdegardarna.se 

 

Ett steg till 

Vill din förening ta fram en utvecklingsplan och genomföra ”Ett steg till”. Ni får då hjälp av 

en precessledare. Två föreningar erbjuds stöd från distriktet i år för att genomföra denna 

process. Anmäl intresse så snart som möjligt. 

 

Boka datum för distriktsstämman söndag 29 mars 

OBS!  Distriktsstämman hålls en vecka tidigare i år nämligen den 29 mars kl. 10.00 – till ca 

16.00 i Grödinge bygdegård, Botkyrka kommun. Utöver stämmoförhandlingar blir det en del 

matnyttig information. Välj två ombud på ert årsmöte och rapportera vilka de är. Kallelse 

kommer till anmälda ombud. Har ombud inte anmälts går kallelsen till ordföranden. 

 

Inspirationskurs för Unga 

Förbundet inbjuder till en inspirations kurs för unga medlemmar 13 – 30 år! Den hålls 

den 27 – 29 mars på Kärsögården, strax utanför Stockholm. Kostnadsfri! Ta tillfället i akt och 
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engagera era ungdomar! Läs mer i senaste nyhetsbrevet från förbundet eller på förbundets 

hemsida. 

 

Arrangörsstöd i ytterligare tre år! 

Vi får fortsatt stöd från regionen under de kommande tre åren. Ett stöd som vi i distriktet valt 

att använda som ett arrangörsstöd för att stötta kulturevenemang hos er i föreningarna. Regler 

och ansökningsblanketter hittar ni på vår hemsida. OBS! Reglerna har justerats något bl. a 

inför dubbel ersättning för barnteater. Regler, ansöknings- och redovisningsblanketter hittar ni 

på vår hemsida:  https://bygdegardarna.se/stockholm/var-verksamhet/93-2/ 

 

Kulturnätverksträff 

En kulturnätverksträff planeras till söndagen den 8 mars då v bla kommer att presentera några 

förslag till barnteaterföreställningar. Boka dagen. mer info kommer. 

 

Rapportera styrelse, verksamhet och ekonomi! 

Rapportera till förbundet aktuella funktionärer, verksamhet och ekonomi senast 15 mars. 

Saknar du inloggningsuppgifter. Skriv till info@bygdegardarna.se och beställ! 

 

Hemsides kurs 26 januari. Kursen är i princip fulltecknad. Kan nog få in någon till! Hör av 

er omgående! 

 

Hemsida och facebook 

Följ vad som händer inom distriktet i Stockholms län på vår Facebook - sök på Stockholms 

läns bygdegårdsdistrikt och på vår hemsida: www.bygdegardarna.se/stockholm   

 

Hälsningar 

 

Bo Carlqvist,  Monica Eriksson 

Bo Carlqvist, distriktsordförande Monica Eriksson, sekreterare, hemsidesansvarig 

bo.carlqvist@sv.se 070-226 52 62 monica@bygdegardarna.se  070-375 02 83 
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