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Stockholm den 26 januari 2021 

Till ordförande, sekreterare, kassörer och kontaktpersoner för kultur i Stockholms läns 

bygdegårdar och medlemsorganisationer med e-post 

 

 

En hälsning från Stockholms läns bygdegårdsdistrikt i dessa märkliga Corona tider men lite smått och 

gott…. 

 

Årsmöte i föreningarna 

Många funderar på hur årsmöten ska genomföras i år. Förbundet rekommenderar digitala års-

mötet alt. årsmöten per post. Läs mer här: https://bygdegardarna.se/foreningsarbete/arsmote/ 

Om föreningen ändå väljer att skjuta fram årsmötet är det tre viktiga åtgärder att tänka på 

1. Beslutet att skjuta fram årsmötet måste förankras hos revisorerna 

2. Årsrapport 2 och 3 till förbundet om verksamhet och ekonomi 2020 måste ske senast 

15 mars. Rapport 1 om funktionärer efter årsmötet. 

3. Styrelse utser två ombud till distriktets stämma som registreras digitalt alt sänds till 

monica@bygdegardarna.se 

 

Faktura distriktsavgift 

I år kommer distriktstavgiften att debiteras via e-post. Alla kassörer kommer att få fakturan 

från vår kassör Britt Engdahl. Kommer inom kort. 

 

Ny medlem 

Vi hälsar en ny medlem välkommen till vårt distrikt. Det är Hökarängens föreningsråd, 

Stockholm. Vi är nu 62 medlemmar. 

 

Distriktsstämman 

kommer att hållas digitalt söndagen den 28 mars kl. 10.00 – ca 13.00. Mer info senare. 

 

Årets bygdegårdsförening 

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/    Vi vill ha er nominering senast 16 februari! 
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Silvernål 

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

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

monica@bygdegardarna.se 

 

Kulturnätverksträff 

En kulturnätverksträff planeras till söndagen den 7 mars kl. 10.00 – 13.00. Vi ger då olika 

verksamhetstips bl. a en idé om utomhusbio och förhoppningsvis kan vi informera om en 

kommande barnteaterturné! Boka dagen. Mer info kommer. 

 

Arrangörsstöd 

Trots pandemin 2020 fick 17 föreningar arrangörsstöd för 50 olika arrangemang bla film, 

teater och barnteater, Sök nu för 2021! Läs mer om arrangörsstödet här: 

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

’ 

Utbudsdag och Stjärnkalaset – utbud av secnkonst 

Det går att anmäla sig senast 28/2 till Riksteaterns och BR:s digitala utbudsdag via 

Facebooksidan: https://www.facebook.com/utbudsdag/ 

Stjärnkalaset arrangeras av Teatercentrum och presenterar barnteater. två timmar/dag den 1 

och 2/2 och 4 och 5/2. Läs mar här:  https://www.teatercentrum.se/stjarnkalasetostra/ 

 

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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